УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
17 травня 2018 року

№ 48

Про хід виконання рішення
виконавчого комітету «Про організацію
весняної акції з благоустрою та
санітарної очистки території міста
В період з 26 березня по 25 травня поточного року в рамках весняної акції
з благоустрою та санітарної очистки міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ" КП
«Комунсервіс», підприємствами, установами та підприємцями міста, проведена
значна робота з приведення території міста до належного санітарного стану.
Здійснено прибирання від бруду та сміття усіх центральних вулиць міста,
проведено побілку бордюр, дерев та стовпів по вул. Василя Липківського,
Героїв Майдану, 1-го Травня, 40-річчя Перемоги, Шевченка, Подільська. Для
побілки придбано вапно на 8 тис.грн.
На центральному сміттєзвалищі організовано підгортання та ущільнення
сміття, частково прибрано прилеглу лісосмугу. Силами працівників КП
«Комунсервіс» ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалища, з яких вивезено
12м3 сміття, проведено благоустрій 6 кладовищ міста.
Проведено роботи із благоустрою територій Меморіалу Слави, знаку
Героям АТО, обеліска, пам’ятників, братських могил та могил невідомих
солдат
Проведено формування крон біля 300 дерев породи липа по
центральних вулицях міста.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях
Коцюбинського, Некрасова, Свято-Покровська, Замкова та Соборності.
Проведено поточний ремонт пішохідних доріжок в ДНЗ №1 «Сонечко»,
вартість робіт 48 945 грн. (викладено тротуарну плитку).
Проведено заміну світильників на сучасні LED-світильники по вул.
В.Липківського та 1-го Травня.
По вул. Липківського проведено посадку квітів біля дерев та на газонах
за кошти міського бюджету (18 тис.грн.) та кошти підприємців. Встановлено 20
нових урн.
Виділено кошти для придбання фарби для поновлення розмітки
«Пішохідний перехід». На одному переході вже поновлено розмітку.
Встановлено фонтанчик у бесідці по вулиці В.Липківського.

Відповідно до пункту 7 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження райдержадміністрації
№ 57 від 23.02.2018р. «Про організацію весняної акції з благоустрою та
санітарної очистки території населених пунктів району», рішення виконкому
міської ради, з метою подальшого забезпечення чистоти та порядку,
поліпшення стану благоустрою в м. Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Інформацію директора КП «Комунсервіс» Бондаренко М.В. взяти до уваги.
2. Роботу щодо благоустрою міста продовжити. Активізувати населення на
приведення прибудинкових територій багатоквартирних та індивідуальних
будинків у належний санітарний стан.
3. Директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради Бондаренку М. В.:
- посилити роботу щодо ліквідації усіх наявних сміттєзвалищ на території
міста та утримання в належному санітарному стані центрального міського
сміттєзвалища;
- постійно забезпечувати прибирання та дотримання чистоти й порядку
на центральних вулицях міста;
- провести виконання робіт з будівництва вуличного освітлення по вул.
Соборності, Пирогова та Пушкіна, Поповича, Гончарова, Павлова в м.
Липовець;
- забезпечити виконання поточного ремонту дорожнього покриття
(тротуару) по вул. Виноградній;
- забезпечити поновлення дорожніх знаків та розмітки у всіх визначених
місцях;
- активізувати роботу щодо скошування бур’янів у скверах,
на
центральних площах, вулицях, міських кладовищах ;
- посилити претензійну роботу щодо стягнення заборгованості за надані
послуги з перевезення та захоронення ТПВ;
- провести поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг м.
Липовець).
4. Інспектору з благоустрою КП "Комунсервіс" Шевчуку П. П. посилити
роботу щодо усунення порушень Правил благоустрою, забезпечення чистоти
та порядку в м. Липовець.
5. Продовжити роботу щодо обстеження прибережних захисних смуг
водойм міста, що перебувають в оренді.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С. С.
7. Про хід виконання рішення заступнику міського голови
Кропивницькому С. С. доповісти на засіданні виконкому у грудні 2018 року.
Міський голова
Назаренко О.О.
Кропивницький С. С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року

№ 49

Про надання матеріальної
допомоги громадянам міста
Відповідно до пункту 2 частини Б статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального захисту
територіальної громади на 2018р., затвердженої рішенням 39 сесії 7 скликання
від 22.12.2017р. та розглянувши заяви громадян міста
про надання
матеріальної допомоги, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям міста за рахунок коштів,
які передбачені в міському бюджеті на 2018 рік, на загальну суму 14 000 грн.,
згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради
(Баранчук Л.І.) провести виплату одноразової грошової допомоги у розмірах
згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Карбівську Н.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.
Карбівська Н.В.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ

Від 17 травня 2018 року

№ 50

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання Драпалюка І.В.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007
року №99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого ”, рішенням 36 сесії 7 скликання від 20
листопада 2017 року № 338 «Про затвердження Положення про порядок
надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян міста» та
розглянувши заяву Драпалюк Н.А. про надання допомоги на поховання,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати допомогу Драпалюк Наталії Анатоліївні (проживає в м.
Липовець по вул. в розмірі 1000 грн. на поховання сина Драпалюка Івана
Володимировича, який помер 17.04.2018 року, на день смерті не працював, не
досяг пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості і пенсійному фонді не
перебував.
Ідентифікаційний номер:
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року
Про впорядкування адрес

№ 51

будинковолодінь
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Зінько О.В.,
Мельничука В.С. щодо впорядкування адреси будинковолодінь по провулку
Некрасова в місті Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської
ради від 23.12.2009 року № 198 «Про присвоєння адреси житловим
будинкам в м. Липовець» та читати нумерацію житлового будинку в
новій редакції:
по провулку Некрасова
№
п/п

Прізвище
користувача
Зінько В.В.
Мельничук В.С.

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

11, 7А

7А

11, 7А, 7Б

7Б

Примітка

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року
№ 52
Про встановлення вартості проїзду на міських автобусних
маршрутах загального користування, які працюють у звичайному
режимі у м.Липовець(регуляторний акт).

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 р. №308., враховуючи результати громадського
обговорення та з метою впровадження загальної економічно-обгрунтованої
вартості на перевезення пасажирів, що дасть можливість забезпечувати
регулярність роботи на міському автобусному маршруті, який працює у
звичайному режимі та підвищення якості надання послуг з перевезення
пасажирів, забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та
обсягом витрат на їх надання, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити нові тарифи на послугу з перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування, які працюють у звичайному
режимі по м. Липовець, а саме:
«Кафе-бар «Прем’єр» - мікрорайон Кам’янка» - 6 грн.;
«Кафе-бар «Прем’єр» - лікарня» - 5 грн.
2. Рішення виконавчого комітету
від 29.01.2013 року №4 «Про
затвердження рішення конкурсного комітету щодо визнання автомобільного
перевізника – переможцем конкурсу з перевезення пасажирів міського
маршруту в місті Липовець», вважати такими, що втратили чинність
3. Завідуючій загальним відділом виконкому міської ради Благій Т.О.
оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та на офіційному сайті
міської ради.
3.Дане рішення набуває чинності з 01.06. 2018 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року
Про включення до складу групи з охорони
громадського порядку

№ 53

Розглянувши заяву Микитенка Володимира Тимофійовича про включення
його до складу групи з охорони громадського порядку, враховуючи положення
Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону", Статуту громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, керуючись п.п.6 п.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В :
1. Включити до складу групи з охорони громадського порядку при міській
раді Микитенка Володимира Тимофійовича, жителя с. Нової Прилуки, вул.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Карбівській Н.В. включити Микитенка В.Т. до графіка чергування з
червня 2018 року.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.

Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року
Про виключення зі складу групи з охорони
громадського порядку Перебейнос Л.В.

№ 54

В зв’язку з несумлінним ставленням до виконання своїх обов’язків,
порушенням графіків чергування Перебейнос Людмилою Володимирівною,
відповідно до Закону України «Про участь громадян у охороні громадського
порядку і державного кордону» та Статуту громадського формування,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Виключити із складу громадського формування Перебейнос Людмилу
Володимирівну, мешканку села Війтівці,.
2. Дане рішення для реагування надіслати у Липовецьке відділення
поліції Немирівського відділу поліції головного управління Національної
поліції у Вінницькій області.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.

Печолат О.В.
Карбівська Н.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року
Про хід
виконання рішень
виконавчого комітету міської ради

№ 55

Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
міської ради Печолата О.В. про
хід виконання
рішень виконкому
міської ради, виконавчий комітет міської ради :
В И Р І Ш И В :
1.Зняти з контролю, у зв»язку з виконанням запланованих заходів
рішень:
1.1. рішення виконавчого комітету від 18.01.2018 року № 8 «Про надання
дозволу на зрізання дерев»;
1.2. рішення виконавчого комітету від 22.03.2018 року № 30 «Про надання
дозволу на зрізання дерев».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами(секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17 травня 2018 року
Про надання дозволу ФОП Петрова
Дар»я Володимирівна на розміщення
цирку-шапіто «Фієста».

№56

Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та вимогами Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними
та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198,
розглянувши звернення ФОП Петрова Дар»я Володимирівна, відповідні
супровідні документи, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити ФОП Петрова Дар»я Володимирівна на розташування циркушапіто «Фієста» по вул. Столярського, 9 в місті Липовець терміном на 1 добу
27 травня 2018 р.
2. Зобов’язати ФОП Петрова Дар»я Володимирівна, яка надає розважальні
послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану
та Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в місті Липовець.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

