
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ 

         

Від  21 серпня 2018 року              № 79 
 

Про готовність навчальних та дошкільних 

закладів,    розташованих   на   підвідомчій  

території,   до   нового  навчального   року 

 
 

 У місті проводиться робота щодо забезпечення стабільного 

функціонування освітньої галузі, подальшого вдосконалення навчально-

виховного процесу, підготовки шкіл та навчальних дошкільних закладів міста 

до нового навчального року. 

Першочергова увага приділяється збереженню і розширенню мережі 

дошкільних закладів, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, 

створенню умов щодо ефективного впровадження нового Державного 

стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, задоволенню 

запитів обдарованої молоді, покращенню навчальної і матеріально-технічної 

бази установ освіти міста. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується відповідно до 

потреб населення та економічних можливостей району з урахуванням 

демографічної та соціально-економічної ситуації.  

Якість надання освітніх послуг є пріоритетним напрямком у діяльності 

дошкільних та шкільних  установ. 

 Спостерігається високий рівень навчальних досягнень учнів за 

результатами обласних та районних моніторингових досліджень з математики, 

інформаційних технологій , біології, фізики, української мови.  

 За останній рік розширилася мережа гуртків позашкільних установ, які 

працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Загальноосвітні навчальні заклади міста повністю укомплектовані 

педагогічними кадрами. Значна  увага приділяється підвищенню фахового рівня 

педагогів.  

У загальноосвітніх навчальних закладах своєчасно та на належному рівні 

проведено свято Останнього дзвоника, випускні вечори, державну підсумкову 

атестацію, вручено документи про освіту. 

Важливим питанням підготовки навчальних закладів до нового 

навчального року є приведення мереж і споруд до сталої роботи в осінньо-

зимовий період.  



Зроблено капітальний ремонт кухонного блоку  в ДНЗ № 1 «Сонечко» 

виділено 52000,00 грн., поточного ремонту кухонного блоку  в ДНЗ № 2 

«Малятко», виділено 75000,00 грн., на ремонт пральні в ДНЗ №2 «Малятко»  – 

65000,00грн. 

ДНЗ №2 «Малятко»  підключено до мережі централізованої каналізації.  

Поряд із вище зазначеним  необхідно: 

- завершити всі ремонтні роботи в приміщеннях загальноосвітніх школах 

№1 та №2; 

- завершити підготовку опалювальних систем приміщень ЗОШ та 

дошкільних навчальних установ міста. 

 

Враховуючи вищезазначене, виконком міської ради вирішив: 

 

1. Адміністраціям загальноосвітніх шкіл міста, завідувачам дошкільних 

навчальних установ   забезпечити: 

       1.1. Дотримання нормативів при комплектуванні та затвердженні мережі 

класів згідно із ст. 14 Закону України   «Про загальну середню освіту» та 

вікових груп згідно із ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту». 

       1.2. Рекомендувати проведення 01 вересня 2018 року свята День знань та 

першого уроку.   

1.3. Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років, 

відповідно до потреби та стовідсотково – дітей 5-річного віку.  

 

        1.4. Облік дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. 

№684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів". 

1.5. Регулярне безкоштовне підвезення з сільської місцевості учнів та 

педагогічних працівників до місця навчання і додому відповідно до вимог  

Закону України «Про освіту».  

 

1.6. До 29 серпня 2018 року завершення ремонтних робіт у дошкільних 

навчальних закладах,  загальноосвітніх шкіл міста та готовність опалювальних 

систем закладів та установ до 01.10.2018 року. 

 

1.7. До 01 вересня 2018 року підготовку приміщень, інженерних мереж і 

споруд, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному 

році та осінньо-зимовому періоді. 

 

2. Рекомендувати:  

 

2.1.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Заєць Л.І.), 



відділу освіти райдержадміністрації (Косач І. Я) при уточненні бюджету за 

результатами виконання його у поточному році та при формуванні на 

наступний рік, передбачати кошти на проходження медичних оглядів 

педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства. 

 

2.2. Підприємствам, установам, організаціям різних форм власності 

надавати допомогу закладам освіти під час підготовки до нового 2018-2019 

навчального року. 

 

3. Покласти персональну відповідальність за виконання рішення на  

директорів загальноосвітніх шкіл міста Д.Черепашука, О.Балегу та 

В.Авраменка,  керівників дошкільних навчальних закладів Л.Петрівську, 

О.Ямпільську. 

 

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Карбівську Н.В, про що 

доповісти виконкому у жовтні 2018 року. 

 

 

Міський голова         Микола ГРУШКО 

 

 

 
Рудик В.Ю. 

 

Печолат О.В. 

 

Карбівська Н.В. 
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Від     21 серпня 2018 року                                                                       № 80 

 

Про підсумки конкурсу «Зразкова садиба міста Липовець»  

на честь 27- ї річниці незалежності України. 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по проведенню у місті Липовець 

конкурсу «На кращу садибу» та надані матеріали, по визначенню переможців 

конкурсу, з нагоди святкування 27-ої річниці незалежності України, відповідно 

до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування України», виконком  

міської ради 
 

                                                    В  И  Р  І  Ш  И  В : 
 

1. Визначити переможців конкурсу «Зразкова садиба міста Липовець», серед 

господарів садиб та нагородити грамотами, грошовими винагородами з 

врученням таблички «Зразкова садиба міста Липовець»: 

    - Космину Олексія Григоровича - вул. (інф.з обмеж.доступом)  

    - Кругляк Людмилу Василівну – вул. (інф.з обмеж.доступом)  

    - Оніщук Наталію Іванівну – вул. (інф.з обмеж.доступом)  

    - Федоренко Надію Костянтинівну – вул. (інф.з обмеж.доступом)  

    - Притулу Валентину Іванівну - вул. (інф.з обмеж.доступом)  

    - Кісіль Вікторію Петрівну – вул. (інф.з обмеж.доступом)  

2. Фінансово-господарському відділу міської ради (Баранчук Л.І.) забезпечити 

фінансування даного заходу. 

3.Результати конкурсу  розмістити на сайті міської ради. 

4.  Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Карбівську Н.В. 

 

                Міський голова                                    Микола ГРУШКО 

 
 

Печолат О.В. 

Карбівська Н.В. 

Рудик В.Ю. 

Баранчук Л.І. 

                                                               
УКРАЇНА 
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 РІШЕННЯ 
Від  21 серпня 2018 року                                                                          №81 

 



Про надання  матеріальної   

допомоги  громадянам міста 

 

    Відповідно до підпункту 2 пункту Б частини першої 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 10 000 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 

 

 

Рудик В.Ю. 

 

Баранчук Л.І. 

 

Карбівська Н.В. 

 

Печолат О.В. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від   21 серпня  2018 року                                                                                № 82 

Про   оформлення     дублікатів 

свідоцтва про  право власності 

на  домоволодіння 

 

          Відповідно до підпункту 10  пункту Б  статті 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статті 53 Закону України «Про нотаріат», 

розглянувши заяви гр.Коваль Л.В. та гр.Петрук Г.М. про оформлення  

дублікатів свідоцтв про  право власності  на  житло, виконавчий комітет міської 

ради 

В  И  Р  І  Ш  И  В : 

      1. Оформити дублікат свідоцтва про право власності на  житло в місті 

Липовець по вул. (інф.з обмеж.доступом) , на ім’я  Петрук Ганни Минівни та 

Петрука Ігоря Леонідовича.  

 Свідоцтво видане взамін втраченого на підставі рішення 

виконавчого комітету Липовецької селищної ради від 25.01.2001 р. 

№ 4. 

2. Оформити дублікат свідоцтва про право власності на житло в місті Липовець 

по вул. (інф.з обмеж.доступом), на ім’я  Коваля Василя Романовича, Коваль 

Любові Володимирівни, Коваль Катерини Василівни, Коваль Наталії 

Василівни, Коваль Надії Василівни.  

 Свідоцтво видане взамін втраченого на підставі рішення 

виконавчого комітету Липовецької селищної ради від 30.05.2000 р. 

№ 53. 

 

3.   Видати дублікати свідоцтв про право власності на житло і зобов’язати  

власників провести їх реєстрацію. 

4. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

         Міський голова                        Микола  ГРУШКО 

 



Печолат О.В. 

 

Рудик В.Ю. 

 

Блага Т.О. 
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Від  21 серпня  2018 року                                                                             № 83 

 

Про присвоєння поштової адреси будівлі. 

 Відповідно до статей підпункту 10 пункту б ст.30, ст.ст.37,40,52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення 

громадянина Джемули О.І. щодо присвоєння поштової адреси будівлі по вулиці 

Будівельників, виконавчий комітет міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

        1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної  

ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну 

нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію  будівлі в 

новій редакції:   

 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

10 Джемула О.І. (інф.з 

обмеж.доступом)  

   

(інф.з 

обмеж.доступом)  

 

 

 Джемула О.І. -   (інф.з 

обмеж.доступом)  

 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 



 

 

       Міський голова                                          Микола ГРУШКО 

 

 
Рудик В.Ю. 

 

 Печолат О.В. 

 

 

 

 

 


