УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№ 109

Про підготовку до святкування в
місті різдвяних та новорічних свят
Керуючись пунктом 1 статті 52 та пунктом 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з проведенням Новорічних
та Різдвяних свят в місті, з метою організації змістовного дозвілля у новорічні і
різдвяні дні 2018-2019 рр. та виховання молоді в дусі поваги до народних
традицій, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Забезпечити святкове оформлення міської ялинки та Молодіжної площі.
До 19 грудня
Бондаренко М.В.
2.Організувати підготовку і проведення урочистого відкриття новорічної
ялинки міста.
Грудень
Абрамович В.В.
3.Забезпечити вручення солодощів учасникам масових розваг під час
запалення новорічної ялинки.
Грудень 2018 року
Карбівська Н.В.
4.Організувати підготовку і проведення свята до Дня Святого Миколая для
дітей з обмеженими функціональними можливостями, дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей учасників ООС.
5. Організувати підготовку та проведення новорічної ночі.
1 січня
Фоміна О.В.
6. Придбати новорічні подарунки дітям, які відвідують дитячі садки, дітям
з обмеженими фізичними можливостями, дітям позбавлених батьківського
піклування та дітям учасників ООС.
До 19 грудня 2018 року
Фоміна О.В., зав. та в.о.
зав. дитячими садками
Петрівська Л.М., Решетник В.В.

7.Організувати і провести новорічне свято в міському клубі, забезпечивши
участь у новорічних заходах дітей, що перебувають під опікою, із багатодітних
сімей.
27 - 31 грудня 2018 року
Зав.клубом Абрамович В.В.,
секретар виконкому
Печолат О.В.
8. Повідомити керівників установ, підприємств різних форм власності,
приватних підприємців щодо участі у святковому оформленні вітрин, офісів,
магазинів міста, благоустрої прилеглих територій.
9.Рекомендувати власникам всіх об’єктів торгівлі не здійснювати без
ліцензії торгівлю петардами, бенгальськими вогнями та феєрверками.
До 14 січня 2019 року
10.
Дільничному офіцеру поліції Дажурі О.В. забезпечити дотримання
громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят.
11.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Фоміна О.В., про хід його виконання доповісти на засіданні виконкому
в січні 2019 року.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№110

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 Фоміну О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

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

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№ 111

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
Розглянувши заяву гр. Могили І.С. про видачу дублікату свідоцтва про
право власності на житло, яке знаходиться в м.Липовець по вул. (інформація з
обмеженим доступом)(колишня адреса вул.Леніна, 69 кв.1), керуючись Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень», ст. ст. 181, 182, 325, 380 Цивільного кодексу України, ст. 30, ч.1
ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло в місті
Липовець по вул. Леніна, 69 квартира 1 на ім’я Могили Івана Семеновича,

Черв»янцової Валентини Іванівни, Могили Віктора Івановича, Могили
Олександра Івановича.
Свідоцтво видане взамін зіпсованого на підставі рішення
виконавчого комітету Липовецької селищної ради від 30.05.2000 р.
№ 53.
2. Оформити дублікат свідоцтва про право власності на житло і зобов’язати
власників провести їх державну реєстрацію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Блага Т.О.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№ 112

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету від 18.10.2018 року № 106 «Про
затвердження
розміру
фактичних
витрат
на
копіювання
або
друк
документів, що надаються за запитами
на інформацію, та порядку відшкодування
цих витрат»
Відповідно до ст. 40, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , ч.3 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня
2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію», виконавчий комітет
Липовецької міської ради Вінницької області
ВИРІШИВ:

1.Викласти пункт 1 «Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» в наступній
редакції:
«1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами
інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються виконавчим комітетом Липовецької міської ради Вінницької області
та комунальними підприємствами, установами, організаціями, засновником
яких є Липовецька міська рада за запитами на інформацію».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
виконкому міської ради Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

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

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№ 113

Про включення до складу групи
з охорони громадського порядку
Розглянувши заяву Баранишина Сергія Олександровича 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, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Включити до складу групи з охорони громадського порядку при міській
раді Баранишина Сергія Олександровича, 27.03.1978 року народження, який
проживає за адресою: Липовецький р-н, с.Козинці, вул.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. включити до графіка чергування з грудня 2018 року.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№ 114

Про внесення змін до рішення виконкому №35 від
02.04.2013 року «Про створення органів управління,
сил Цивільної оборони та організацію цивільного
захисту населення від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру»
Відповідно до ст.19 Кодексу цивільного захисту України, Постанови
Кабінету Міністрів України №11 від 09.01.2014р. “Про затвердження
Положення про єдину державну систему цивільного захисту», організаційнометодичних вказівок голови райдержадміністрації, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Пункт 2 викласти у новій редакції:
1.1. Затвердити склад комісії з питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради у новій редакції (додаток).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів Фоміну О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Липовецької
міської ради
від 15 листопада 2018 року №114
СКЛАД
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Липовець
Грушко Микола
Терентійович
Фоміна
Володимирівна
Печолат
Васильович

Ольга Олег -

Міський голова, голова комісії;
Заступник міського голови,
заступник голови комісії;
Керуючий справами (секретар)
виконкому міської ради, секретар
комісії;

Тел.№ 2-34-50
0987867519
Тел.№ 2- 32-55
0680470447
Тел.№ 2-32-55
0974519435

Члени комісії:
Кропивницький Сергій
Станіславович

-

Заступник міського голови

Тел.№ 2-32-55

Бондаренко
Микола Валентинович
Петрівський
Сергій
Романович
-

Директор КП «Комунсервіс»

Гемба
Дмитрович

Заступник начальника Липовецького Тел.№ 2-10-02
ВП Немарівського ВП ГУНП у
Вінницькій обл.

Руслан -

Директор КП
«Липовецьводоканал»

Тел.№2-34-54
0965648403
Тел.№ 2-14-89
0962082754

Козачишин Олександр Іванович

Директор
СО
електричні мережі»

«Липовецькі Тел.№ 2-19-98
0972490798

Притула
Володимир
Миколайович

Голова
районного
мисливців та рибалок

товариства Тел.2-14-81
0972499938
Тел.№ 2-12-67
0682154529
«Липовецька Тел..2-24-21
099-408-21- 55

Дмитрук
Олександр
Михайлович
Бондар
Михайлович
Владика
Миколайович

Василь
Валерій

Войнаровський
Олександр Віталійович
Яцунський
Васильович

Головний лікар КЗ
ЦРЛ»

Олег

Панасюк
Микола
Володимирович
Шмигун
Анатолій
Філімонович
Цюпа
Василь
Володимирович
Кицюк
Петро

Головний лікар КНП «ЦПМСД»
Директор ТОВ "Липовець АТП"

Тел.№2-14-74
0674311599

Начальник Вінницької філії ПАТ Тел.№ 2-14-44
"Укртелеком"
станційна-лінійна
дільниця № 3 м. Липовець
Тел.№ 2-10-47
Редактор газети «Липовецькі вісті»
0972693454
Голова правління райспоживспілки

Тел. № 2-12-97
0509684197

Фахівець Липовецького відділення Тел.№ 2-20-36
УГГ
Тел.2-15-02
Начальник ДПРЧ - 21
0972609608
Начальник

філії « Липовецький Тел.№ 2-32-84

Денисович

райавтодор»

Панасюк
Миколайович

Євгеній

0963417071

Директор ВАТ "Зернопродукт МХП" Тел. 2-14-66
0674416303

Керуючий справами(секретар) виконкому

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року

№115

Про присвоєння поштової адреси будівлям.
Відповідно до статей підпункту 10 пункту б ст.30, ст.ст.37,40,52 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення
громадян Буглаєвої Н.О., Кононюк І.Ю., Шмигуна Д.А., керівника ТОВ
«Укрземрессурс» Зінченка Д.В. щодо присвоєння поштової адреси будівлям по
вулицях Подільська та Героїв Майдану, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти адресу гаражу, власником якого є Буглаєва Наталія
Олександрівна: м.Липовець, вул.(інф. з обмеженим доступом).
2.

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької міської
ради від 31.07.2014 року № 88 «Про впорядкування нумерації будівель
по вулицях Василя Липківського та Героїв Майдану в місті Липовець»
та читати нумерацію будівлі в новій редакції:

№
п/п

35

Прізвище
користувача/назва
об»єкта/

Існуючий
номер

Присвоєний
номер

Будівля Зінченко Л.М./
ТОВ «Укрземрессурс»
Житловий будинок з
господарськими
спорудами
ТОВ «Укрземрессурс»
Пекарня з прибудовою

Інф.з
обмеженим
доступом

Інф.з
обмеженим
доступом

-

Інф.з
обмеженим

Примітка

та гаражем

доступом

3. 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:
по вул.Соборності
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
Фальштинський
Ю.Ю.
Кононюк І.Ю.
4. Присвоїти адреси
Столярського:
88

№
п/п
1

2

3

4

Прізвище
користувача
Шмигун
Дмитро
Анатолійович
Шмигун
Дмитро
Анатолійович
Шмигун
Дмитро
Анатолійович
Шмигун
Дмитро
Анатолійович

Інф.з
Інф.з
обмеженим
обмеженим
доступом
доступом
квартирам житлового будинку №7 по вулиці
Присвоєний
номер

Примітка

однокімнатна Інф.з
квартира
обмеженим
доступом
трикімнатна Інф.з
квартира
обмеженим
доступом
трикімнатна Інф.з
квартира
обмеженим
доступом
трикімнатна Інф.з
квартира
обмеженим
доступом

4.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 15 листопада 2018 року

№ 116

Про надання дозволу на коригування
проектно-кошторисної документації
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького
С.С., керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, горища) будівлі ДНЗ №2
«Малятко» в м.Липовець Вінницької області».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
Міський голова

Микола ГРУШКО

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

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15 листопада 2018 року
Про припинення приватизації
та вчинення будь-яких дій, спрямованих
на приватизацію (продаж) об’єктів приватизації

№ 117

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 1, статті 21 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», пункту 24 Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, статті 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на підставі рішенням 49 сесії 7 скликання
Липовецької міської ради № 502 від 6 вересня 2018 року, а також приймаючи
до уваги інформаційне повідомлення на сайті електронної торгової системи
https://prozorro.sale, (за посиланнями: https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P2018-10-19-000001-1,https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2018-10-19000001-3) та протокол №3 засідання аукціонної комісії з продажу об'єктів
комунальної власності територіальної громади міста Липовець, які підлягають
приватизації від 12 листопада 2018 року, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.У зв'язку з виявленою технічною помилкою на сайті електронної
торгової системи https://prozorro.sale , щодо коду ЄДРПОУ органу приватизації,
який зазначений у розділі «Інформація про орган приватизації» та стосується
об'єктів приватизації (лотів): будівлі парокотельні «Б» з прибудовами «Б1»,
«Б2», «Б3», «Б4», «Б5», загальною площею 752,9 м² що розташована за
адресою: Вінницька область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А,
частини будівлі електроцеху «Г» з прибудовами «Г1», «Г5», підвалом «п/Г»,
оцінюваною площею 400,1 м² що розташована за адресою: Вінницька область,
Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А, з метою запобіганням
порушення законодавства про приватизацію, порушення вимог органів
приватизації щодо подання достовірної інформації про об’єкти приватизації, які
підлягають продажу або подання інформації не в повному обсязі, припинити
приватизацію та вчинення будь-яких дій, спрямованих на приватизацію
(продаж) вищезазначених об’єктів приватизації.
2. Після усунення технічної помилки, розпочати процедуру малої
приватизації вищезазначених об’єктів приватизації відповідно до Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», враховуючи
рішення 42 сесії 7 скликання Липовецької міської ради № 414 від 12 березня
2018 року, рішенням 49 сесії 7 скликання Липовецької міської ради № 487 від 6
вересня 2018 року та рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради
№100 від 18 жовтня 2018 року.
3. Сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в
аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям
вищезазначених об’єктів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Кропивницького С.С.
Міський голова
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Назаренко О.О.

