
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

 

Від      18 грудня 2018 року                                                                       51 сесія  7 скликання 

   

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2018 р. 

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,  

заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови 

Кропивницького С. С. міська рада 

 

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п.1.1; 1.2; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.17; 1.21; 3.1; 3.2; 4.2; 4.4; 

4.7; 7.3; 7.8 Основних заходів «Програми соціально-економічного розвитку м. 

Липовець на 2018р.» виклавши їх у наступній редакції: 

 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і 

проектів  

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансуван

ня, 

тис. грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


1.1 
Забезпечення діяльності виконавчого 

комітету 

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

3758,7 

(+81,1) 

20,0 

 

Загальний 

фонд 

Бюджет 

розвитку 

1.2 Благоустрій міста 
КП «Комун-

сервіс» 

Протя-

гом2018р

оку 

3239,81 

(+202,0)      

Загальний 

фонд 

1.6 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Пушкіна, Павлова, 

Гончарова , Поповича та Подільська в 

м. Липовець 

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

143,024 

(-256,976) 

Бюджет 

розвитку 

1.7 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Соборності (Щорса) 

в м. Липовець  

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

,    346,944 

    (-53,056) 

Бюджет 

розвитку 

1.8 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Б.Хмельницького, 

Грабчака, провулку Б.Хмельницького 

в м. Липовець(виготовлення ПКД) 

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

46,00 

(+16,18) 

Бюджет 

розвитку 

1.9 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Можайського 

Докучаєва, Єрмака, Зарічна, 

Чайковського, пр.Докучаєва  в м. 

Липовець(виготовлення ПКД) 

Виконавчий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

49,026 

(+19,026) 

Бюджет 

розвитку 

1.10 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Глінки, 

А.Шептицького, Матросова та 

Тутківського в м. Липовець 

(виготовлення ПКД) 

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

,   

   47,85 

  (+17,85) 

 

Бюджет 

розвитку 

1.17 

Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

940,18 

(+696,502) 

501,1 

(+20,1) 

Загальний 

фонд 

Бюджет 

розвитку 

1.21 

Поповнення статутного фонду КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської 

ради. 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2018року 

22,0 

 

700,0 

Бюджет 

розвитку 

Понад- 

планові 

3. Освіта 



3.1 
Фінансування дошкільних закладів 

освіти м. Липовець  

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

5571,051 

(+158,16) 

Офіційні     

трансферти  

 

3.2 
Фінансування дошкільних закладів 

освіти м. Липовець  

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

974,182 

(-210,628) 

Загальний. 

Фонд 

4. Культура та спорт 

4.2 
Фінансування закладів культури м. 

Липовець 

Виконав-

чий комітет 

 

Протя-

гом 2018 

року 

       

185,893 

(-58,16) 

Офіційні     

трансферт

и 

4.4 
Реалізація програми розвитку фізичної 

культури і спорту 

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

р. 

18,0 

(-26,0) 

Загал. 

Фонд 

4.7 Оптимізація роботи з молоддю 
Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

1,6 

(-8,4) 

Загал. 

Фонд 

7. Різне 

7.3 Інші видатки 
Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2018року 

100,0 
Загальний 

фонд 

 в т. ч. міжнародні відносини 
Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

0 

(-15,0) 

Загальний 

фонд 

 
інформаційне забезпечення діяльності 

міської ради 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

55 

(-5,0) 

Загальний 

фонд 

 
сплата внесків до Асоціації міст 

України, судовий збір 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

23,9 

(-1,1) 

Загальний 

фонд 

7.8 

Реалізація програми відзначення 

державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

29,9 

(-10,1) 

Загальний 

фонд 

 

2.     Доповнити  Основні заходи «Програми соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2018 р.» пунктом наступного змісту: 



 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і 

проектів  

Відповідаль

ні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансуван

ня, 

тис. 

грн...   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.19 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття (тротуару) по вул. 

Липківського 37-39; 57  в м. Липовець 

(виготовлення ПКД, експертиза). 

КП «Комун-

сервіс» 

Протя-

гом 2018 

року 

7,952 
Вільний 

залишок 

 

 3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій  (Ревацька Л. 

М.), а організацію його виконання – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Кропивницькому С.С. 

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: E-mail: lypovetsmr@gmail.com
 
  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

Від __грудня 2018 р.      51 сесія 7 скликання 

Про затвердження Міських програм  

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити Міські програми:  

1.1.Программа благоустрій м. Липовець на 2019 рік (додаток 1).  

1.2.Програма «Ветеран 2019» (додаток 2).  

1.3.Програма зайнятості населення територіальної громади м. Липовець Липовецького 

району Вінницької області на 2019 рік. (додаток 3).  

1.4. Програма розвитку інформаційного простору на 2019 рік. (додаток 4).  

1.5. Програма розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції м. 

Липовець на 2019 р. (додаток 5).  

1.6. Програма підтримка дошкільних навчальних закладів міста Липовець на 2019 рік 

(додаток 6).  

1.7. Програма профілактики та боротьби з африканською чумою свиней у м. Липовець на 

2019рік (додаток 7)  

1.8.Програма соціального захисту територіальної громади м. Липівця на 2019 рік (додаток 

8).  

1.9.Програма проведення культурно-масових заходів у 2019 році (додаток 9).  

1.10. Програма поліпшення техногенної та  пожежної безпеки на території Липовецької 

міської ради на 2019-2020 роки (додаток 10). 

1.11.  Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг на 2019-2020 роки 

(додаток 11). 

1.12. Програма розвитку та підтримки галузі культури міста Липовець на 2019 р. 

1.13. Програма підтримки первинної медицини в місті Липовець  (ФАП – мікрорайон 

Кам’янка)  у 2019 році 



 

2. Фінансування Програм проводити з бюджету міської ради, за рахунок спонсорських, 

благодійних надходжень та інших джерел не заборонених чинним законодавством.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 7 скликання.  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      МИКОЛА ГРУШКО  



Додаток 1 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

Програма 

Благоустрій м. Липовець на 2019  рік 

І. Чисте місто 

1.Підстава для  прийняття Програми: 

- Пункт 1 статті 27, пункти 6, 7 статті 30 Закону України „Про  місцеве самоврядування в 

Україні”; 

- Закон України „Про  відходи” від 05.03.1998 р.; 

- Закон України „Про державні цільові програми” від  18.03.2004 р. 

2.Мета Програми: 

- забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг; 

- поліпшення транспортного обслуговування населення; 

- створення сприятливих умов мешканцям міста для пересування в темну пору доби; 

- вирішення питань збирання, транспортування, захоронення побутових відходів та 

сміття і на цій основі покращення санітарного стану населеного пункту; 

- впорядкування кладовищ; 

- проведення озеленення міста; 

- виховання у молоді любові до рідного краю та  природи; 

- проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на організацію та 

координацію заходів у галузі охорони довкілля м. Липовець, забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів; 

- попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та забезпечення поліпшення 

стану довкілля через  вжиття відповідних природоохоронних заходів. 

3.Виконавці Програми: 

- виконком Липовецької  міської ради; 

- підрядні  дорожньо-будівельні організації; 

- школи; 

- підприємства,  територіально  підпорядковані міській раді; 

- домовласники; 

- КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради»; 

- організації, підприємства та установи, розташовані на території ради. 

4.Основним шляхом і засобом  виконання даної Програми є відповідна робота виконкому, 

депутатів міської ради, а також усвідомлена допомога громади при обов’язковому фінансуванні 

коштами з місцевого бюджету.  

5.Основні Програмні  заходи:                     

-  збирання та своєчасне  вивезення  твердих побутових відходів з території м. Липовець; 

-  розчищення  вулиць від снігу; 

-  ремонт доріг; 

- санітарна очистка кладовищ; 

- висадження дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів; 

- забезпечення зовнішнього освітлення вулиць в темну пору доби; 

- впорядкування та зачищення прибережної зони. 

6.На виконання заходів Програми „Благоустрій міста на 2019 р.” передбачити кошти з 

різних джерел фінансування в сумі 4,493 млн. грн. 



7.Очікувані результати реалізації Програми 

При виконанні Програми у повному обсязі поліпшиться екологічна  ситуація,  санітарний 

стан міста, зовнішній вигляд та дизайн вулиць і площ, збільшиться термін використання 

автомобільної техніки, зменшиться травматизм 

ІІ. Чисте довкілля 

1.  Мета  

- проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на організацію та 

координацію заходів у галузі охорони довкілля м. Липовець, забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів; 

- попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та забезпечення поліпшення 

стану довкілля через  вжиття відповідних природоохоронних заходів. 

2.  Цілі  

- формування та реалізація ефективної природоохоронної діяльності територіальної 

громади м. Липовець для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища; 

- створення основи для вирішення питань бюджетного фінансування природоохоронних 

заходів. 

3.  Принципи реалізації  

- пріоритетність вимог екологічної безпеки; 

- обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів 

використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 

діяльності. 

4.  Заходи  

Атмосферне повітря 

- забезпечити підприємства нормативними санітарно-захисними зонами; 

- суб’єктам господарювання всіх форм власності забезпечити наявність дозволів на 

викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до 

існуючих вимог; 

- не допускати запалювання відходів на сміттєзвалищі та спалювання сміття в межах 

міста. 

Водні ресурси 

- забезпечити охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання; 

- забезпечити виконання заходів по підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Соб; 

- забезпечити будівництво систем водовідведення, поліпшення стану зон санітарної 

охорони джерел водопостачання, благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

водних об’єктів; 

- вжити заходи на недопущення скиду неочищених та недостатньо очищених вод у 

водойми; 



- проводити постійний контроль за якістю питного водопостачання та санітарно-

гігієнічного благополуччя водопровідних мереж та систем водовідведення; 

- системно проводити ремонт, реконструкцію та будівництво систем водопостачання та 

водовідведення. 

Земельні ресурси 

- забезпечити раціональне використання та охорону земель, гарантії прав на землю з 

наданням виключного пріоритету охороні земель як елементу екологічної безпеки; 

-  виготовлення генерального плану       м. Липовець. 

Поводження з відходами 

- проводити санітарну очистку міста відповідно до затвердженого регламенту; 

- провести упорядкування центрального полігону ТПВ відповідно до діючих вимог: 

-  огородити сміттєзвалище по периметру; 

-  провести заходи з озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища; 

- обладнати рів для відведення дренажних вод від сміттєзвалища з влаштуванням малих 

очисних споруд; 

- забезпечити захоронення відходів на полігоні ТПВ у відповідності до існуючих правил; 

- організувати відомчий лабораторний контроль за станом забруднення навколишнього 

середовища внаслідок функціонування сміттєзвалища. 

5.  Фінансово-економічне забезпечення 

Кошти спецфонду бюджету Липовецької міської ради, отримані від сплати екологічного 

податку.  

6.  Моніторинг виконання  

Основні критерії, які свідчать про ефективність виконання заходів: 

- відповідність основних показників, які характеризують стан атмосферного повітря,  

водних та земельних ресурсів і т. д., визначеним в державі екологічним нормам.  

7.  Механізм використання коштів 

Одержувачами бюджетних коштів є підвідомчі комунальні підприємства, інші суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють певні роботи та послуги із «Переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (Постанова КМУ № 1147 від 17.09.1996 

р.) 

План заходів  

до розділу «Чисте довкілля» 
№ 

з/п 

ПКМУ 

№1147 
Заходи 

Сума, 

тис. грн.  

1 82 Проведення екологічних експертиз  

2 35 
Ведення та розвиток державного земельного кадастру на 

території Липовецької міської ради 
 

3 
44, 

45 

Послуги з благоустрою та озеленення м. Липовець, пов’язані із 

захистом зелених насаджень від шкідників та хвороб і 

ліквідацією негативних наслідків техногенного впливу на міські 

лісопаркові насадження та наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів  

 



4 47 
Послуги із садіння та догляду за озеленювальними та 

декоративними насадженнями, пов’язані із озелененням міста  
 

5 3 
Послуги з благоустрою міста, пов’язані з видаленням твердих 

побутових відходів та винесенням об’єктів забруднення з 

прибережних смуг р. Соб та її приток 

48,4 

6 18 
Послуги з гасіння і попередження пожеж на міському 

сміттєзвалищі, пов’язані з усуненням факторів забруднення 

атмосферного повітря  

 

7 9 
Надання послуг з очистки водойми р. Соб та її приток і 

оновлення місць масового відпочинку 
 

  Всього по 2240 48,4 

8 47 

Придбання квіткової продукції, декоративних насаджень, крім 

багаторічних, саджанців для багаторічних насаджень віком до 1 

року, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин, квітів для 

оформлення клумб, які не передбачають придбання необоротних 

активів , пов’язане з озелененням міста  

 

9 47  Придбання інших технічних культур ( насіння трав для газонів)  

10 47 
Придбання добрив тваринного чи рослинного походження, 

пов’язане з озелененням міста 
 

11 47 
Придбання агрохімічних продуктів, пов’язане з озелененням 

міста 
 

12 68 
Придбання обладнання (урн) для збору побутових відходів 

(сміття) 
 

  Всього по 2610  

13 47 

Придбання інших багаторічних насаджень, плодово-ягідних 

дерев, кущів, озеленювальних і декоративних насаджень для 

облаштування територій установ, дворів. Будинків, вулиць, 

площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів, 

пов’язане з озелененням міста  

 

14 2 
Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах міста 

 

  
Реконструкція очисних споруд системи централізованого 

водовідведення в м. Липовець 
 

  Всього по 3210  

 

 Заступник 

міського голови                                            С. С. Кропивницький 
                                                                                                    

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар міської ради                                            Лебідь  А.М. 

Заст. міського голови                                             Фоміна О.В.. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                                       Назаренкоко О.О. 

Провідний спеціаліст  з 

ведення бухгалтерського обліку                            Баранчук  Л. І.  

Виконавець                                                               Кропивницький С.С.. 



Додаток 2 до рішення 51 сесії  
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№  

Проект Програма  

«Ветеран 2019» 

Загальні положення 

Міська програма “Ветеран”  підготовлена з метою визначення та задоволення соціально-

побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів,   реалізації 

державної політики у сфері соціальної підтримки ветеранів, людей похилого віку та на 

виконання законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, 

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про соціальний захист дітей 

війни”, “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років”, “Про соціальні 

послуги”, “Про поховання та похоронну справу”. 

1. Мета програми 

Програма "Ветеран 2019" розроблена  спільно з  радою ветеранів міста,  з метою 

проведення комплексу заходів з поліпшення життєвого рівня та благополуччя ветеранів, 

підтримки морального стану людей похилого віку  вирішення їх проблем, здійснення 

соціального захисту.  

3. Основні завдання: 

- підтримка виконання державних цільових програм соціального і правового захисту 

ветеранів війни і праці та міської Програми соціального захисту територіальної громади на 2019 

рік.  

- створення належних умов для підтримки здоров'я і активного способу життя   ветеранів; 

- надання пільг, переваг і соціальних гарантій з урахуванням стану здоров'я. 

4. Соціально-правовий захист 

1. Забезпечення  виконання вимог і положень Закону України "Про статус ветеранів війни і 

праці та гарантії їх соціального захисту", "Про  реабілітацію інвалідів в Україні", а також  

соціальних програм міської ради, направлених на підтримку цієї категорії людей. 

2. Виконавчому комітету міської ради за активної підтримки ради ветеранів міста, ГО 

"Патріот", жіночої ради "Надвечір"я" та інших громадських організацій міста забезпечити 

 виконання Програми "Ветеран-2019", хід її виконання розглядати на пленумах ради ветеранів, 

сесіях міської ради.  



Постійно.  

Виконком міської ради, Рада ветеранів. 

5. Поліпшення соціально-побутових умов 

1. З метою  досягнення соціальної, економічної стабільності і підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян в місті провести додаткове обстеження матеріально - побутових 

умов ветеранів війни і праці, інвалідів, вдів і членів сімей загиблих воїнів, поновити банк даних 

цієї категорії громадян. За  заявами , за бажанням, сприяти взяттю на облік  для обслуговування  

працівниками КП "Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких 

непрацездатних громадян,  наданню грошової, матеріальної і інших видів допомог. 

Виконком міської ради, рада ветеранів. 

IV квартал 2019 року  

2. Організувати роботу з проведення Міжнародних днів  людей похилого віку,  інвалідів ( 1 

жовтня, 3 грудня 2019 року),  щорічної Всеукраїнської акції "Милосердя" та Міжнародного Дня 

волонтера. 

Виконком міської ради, рада ветеранів. IV 

квартал 2019 року  

3. Продовжити роботу  дитячих волонтерських команд загальноосвітніх шкіл міста щодо 

надання допомоги категорії малозахищених верств населення. 

Виконком міської ради, 

 молодіжний виконком. 

4. У осінньо-зимовий період сприяти проведенню акції  " Твори добро" спільно з 

загальноосвітніми школами міста та молодіжним виконкомом.  

Виконком міської ради, рада ветеранів. 

Постійно  

5. Сприяти  здійсненню телефонізації квартир ветеранів, учасників Великої Вітчизняної 

війни, учасників бойових дій . 

Виконком міської ради. 

Постійно 

6 У зв'язку з проведенням в Україні щорічних добродійних акцій "Милосердя", які 

спрямовані на забезпечення гарантій соціального  захисту непрацездатних малозабезпечених 

громадян, залучати  керівників підприємств та установ міста,  підприємців до благочинності. 

Виконком, рада ветеранів міста 

2019 рік 

7.Відповідно до актів обстеження побутових умов ветеранів, інших відповідних 

документів, надавати матеріальну допомогу на лікування, поліпшення умов проживання 

найбільш потребуючим. 

Рада ветеранів, виконком.          

1-4 кв. 2019 р.       

6. Медичне обслуговування ветеранів 

1.Сприяти виконанню зобов'язань з охорони здоров'я ветеранів і своєчасного  проходження 

  громадянами похилого віку медичного огляду,  якісного медико-соціального обслуговування. 

Виконком міської ради, ФАП, КП . 

Постійно 

2. Продовжити практику відвідування   ветеранів війни, праці, самотніх людей  похилого 

 віку, інвалідів дома, з метою оформлення документів на  надання їм матеріальної допомоги, з 

вітаннями до Дня народження,  під час хвороби. 



Виконком, рада ветеранів. 

3. Забезпечити відвідування ветеранів війни і праці міста у кардіологічному відділенні ЦРЛ 

з подарунками.  

Рада ветеранів міста.  

Виконком  міської ради.  

 Постійно. 

 7. Культурно-масова робота 

1.Забезпечити   культурно-масові заходи, присвячені  Перемозі на нацизмом у Другій 

світовій війні, Міжнародному Дню інвалідів, Міжнародному Дню людей  похилого  віку, 

Міжнародному Дню волонтера. 

Виконком міської ради,  

клуб, Рада ветеранів. 

Протягом року. 

2. Організувати виступи учасників художньої самодіяльності у Росошанському 

відділенні тимчасового перебування самотніх непрацездатних громадян до календарних дат. 

Рада ветеранів міста. Клуб. 

3. Продовжити роботу в навчальних установах міста, молодіжних громадських 

організаціях  щодо проведення зустрічей  молоді з учасниками бойових дій, інвалідами 

Великої Вітчизняної війни, ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Організовувати проведення уроків 

мужності, "круглих столів" з допомогою  яких  виховувати молодь міста в дусі   патріотизму, 

любові до Батьківщини, високої моралі і духовності. 

Виконком, Рада ветеранів,  

молодіжний виконком.  

Постійно 

4. До Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сформувати продуктові пайки  

інвалідам ВВ  війни, учасникам бойових дій, солдатським вдовам. 

травень 2019 року.   

5.Передплатити пресу ветеранам війни  на 2 півр. 2019 року  

червень 2019 року  

8. Фінансове забезпечення програми 

Фінансування програми здійснювати за кошти місцевого бюджету та інші не заборонені 

законодавством надходження. 

Передбачити у бюджеті  міської ради на 2019 рік фінансування заходів  Програми 

"ВЕТЕРАН  2019"  у розмірі  15 тис. грн. 

Секретар міської ради       А. Лебідь 

Заступник міського голови       О.Фоміна 
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№  

ПРОЕКТ Програма зайнятості населення територіальної громади м. Липовець 

Липовецького району Вінницької області на 2019 рік. 

Мета програми – забезпечення реалізації державної політики зайнятості  населення ,    

його соціального  захисту  від безробіття на території міста.                                   

                                   

Основні завдання програми: 

 удосконалення форм та методів співпраці між виконкомом  ради, роботодавцями 

та службою зайнятості на території громади 

 

 сприяння продуктивній вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на 

підвищення його життєвого рівня, збільшення мотивації праці; 

 

 регулювання та детінізація ринку праці, сприяння зайнятості населення, посилення 

соціального захисту від безробіття; 

 сприяння створенню робочих місць, розширенню сфери прикладання праці та 

збільшенню обсягів працевлаштування незайнятого населення на вільні та 

новостворені робочі місця, у тому числі за сприяння дотацій із районного центру 

зайнятості для  створення роботодавцями додаткових робочих місць; 

 

 сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, які проживають 

на території громади. 

 забезпечення розширення видів оплачуваних громадських робіт та   зростання 

обсягів залучення до них місцевих безробітних; 

 підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом 

збільшення обсягів професійного навчання, перенавчання та підвищення 

кваліфікації. 

                 Стан  соціально - економічного розвитку населеного пункту. 

Місто Липовець є адміністративним центром Липовецького району, який розташований 

в центральній частині Вінницької області на відстані 45 км від обласного центру. Загальна 

кількість жителів міста (станом на 1.01.2018 р.) складає 8642 осіб, в тому числі дітей 

дошкільного віку – 659, дітей шкільного віку – 1111 , дорослого працездатного населення – 4152 

, пенсіонерів – 2700 , загальна кількість дворів – 3750 одиниць. Аналіз динаміки чисельності 

трудових ресурсів протягом останніх п’яти років свідчить про поступове зменшення кількості 

дітей шкільного віку (до 20%), яке в найближчі роки компенсується ростом. Поряд з цим, 

спостерігається поступове зменшення людей працездатного віку ,  зростання кількості громадян 

пенсійного віку та числа безробітних. 

Загальна площа території Липовецької міської ради складає 5511,1 га, в т. ч. площа міста 

становить 1330,2 га. Площа сільськогосподарських угідь – 4202,58 га, в т. ч. площа розпайованої 

землі – 2741,7759 га. На території міської ради створено резервний фонд загальною площею 

436,3 га., із них 29,2876 га земель запасу надано в оренду.  Не використовується земель 

резервного фонду-55.33 га.  На території міста знаходяться 94,4795 га земель водного фонду. Із 



дев’яти наявних ставків, шість ставків, площею 67,79 га, надано в оренду. Не використаних 

земель водного фонду залишається 26,1 га.  

Землі запасу становлять 321.4 га, в т.ч. 8.7 га із них надано в оренду. Не 

використовується земель запасу -34.0 га. Землі , що використовуються  під фермерські 

господарства, становлять 76.7 га. 

Загальна площа земельних ділянок, які можуть бути використані для реалізації 

інвестиційних проектів (землі несільськогосподарського призначення), складає близько 3,2 га.  

Серед корисних копалин, які добуваються на території , можна виділити глину. Даний 

ресурс використовується місцевим підприємством – ТОВ «Липовецький цегельний завод» для 

виробництва цегли.  

Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету протягом 

2018-2019 років свідчить про те, що власні надходження до загального фонду протягом останніх 

трьох років коливаються в межах 7-8 млн. грн. Значно швидшими темпами ростуть надходження 

до спеціального фонду.  

Зменшення кількості платників податку з доходів фізичних осіб пов’язане з декількома 

факторами. Це, зокрема, реформування (централізація) обслуговуючих підприємств – телекому, 

пошти, газового господарства, санстанції, в результаті чого відповідні платежі надходять до 

інших бюджетів, а частина працівників вивільнилась. Непроста економічна ситуація протягом 

останніх років призвела до зупинки діяльності окремих підприємств, які робили вагомий внесок 

до дохідної частини міського бюджету (ТОВ «Липовецький молокозавод», ТОВ «Липовецькі 

м’ясні делікатеси» та ін.) Основним напрямком поліпшення даної ситуації залишається 

залучення в економіку міста коштів інвесторів.  

Підприємства міста спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції та 

її переробці. На даний момент, крім розташованих тут районних і міських служб діють 

підприємства ПАТ "Вінницяобленерго СО"Липовецькі ЕМ", Липовецька дільниця Іллінецького 

управління газового господарства,  "Цех телекомунікаційних послуг №10 м.Липовець", 

"Липовець ЦПЗ №3" , Філія "Липовецьрайавтодор", ДП " Липовецьводоканал", КП 

«Комунсервіс», економіка міста представлена наступними підприємствами: 

- в галузі сільського господарства – ПрАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ «Липовецьке», 

ФГ «Пума»;  

- в промисловості – ВФ ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Липовецький цегельний завод», 

ПП «Липовецький ковбасний цех», ТОВ «Лавін» (виробництво хліба і хлібобулочних виробів), 

ТОВ «Млинппром»;  

- у будівництві – ТОВ «Будівельник»,  

- у транспортній галузі – ТОВ «Липовець АТП» та інші. 

Значну роль в життєдіяльності міста відіграють фізичні особи-підприємці. Переважно 

вони представляють торгівлю та сферу послуг. Їх загальна чисельність становить близько 380. В 

цілому, у мережі підприємств роздрібної торгівлі в м. Липовець працює 142 суб’єкти, 20 з яких є 

юридичними особами. Мережа ресторанного господарства представлена 15 суб’єктами 

підприємницької діяльності, 5 з яких – юридичні особи. У сфері побуту діє 43 підприємницьких 

структури. 



На території міста розташовані колегіум ім. Василя Липківського та 2 загальноосвітні 

школи, в яких навчається 1086 учнів, два дитячих садочки, які відвідує 396 дітей, центральна 

районна лікарня, поліклініка, обласна лікарня відновного лікування, центр первинної медико-

санітарної допомоги, ФАП. Крім того, в місті функціонують дитячо-юнацька спортивна , 

музична школа, районний будинок культури,  бібліотеки, міський клуб, дитячо-юнацький центр. 

Стан зайнятості та безробіття 

 Перебувало на обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.01.2019 р. 357 жителів 

міста. Всього зареєстровано протягом 2018 р. 206 чол., працевлаштовано незайнятих громадян –

 171 чол. 

186 чол. знято з обліку без працевлаштування, для самостійного 

працевлаштування. Брало участь в оплачуваних громадських роботах 9 чол. 

На підприємствах усіх форм власності здійснюється бронювання робочих місць для 

працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, відповідно до діючого 

законодавства проводиться  атестація робочих місць. 

 

Вирішенню проблем зайнятості  населення у 2018 році сприятиме надання службою 

зайнятості, передбачених програмою, соціальних послуг, до яких належать: пошук  роботи та 

сприяння у працевлаштуванні  на  вільні  та новостворені  робочі  місця, направлення  на сезонні 

роботи, професійна  підготовка , перепідготовка , підвищення кваліфікації, організація  та 

проведення оплачуваних  громадських робіт, надання профорієнтаційних, профконсультаційних 

послуг та послуг з профвідбору, сприяння працевлаштуванню  працездатних  осіб , які не здатні  

конкурувати на ринку праці.  Відповідно до  т..31 (Організація громадських  та інших робіт 

тимчасового характеру) Закону України «Про зайнятість населення», п.6, у разі залучення 

зареєстрованих безробітних до громадських робіт, фінансування таких робіт буде здійснюватись 

пропорційно рівними частинами за рахунок місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

У разі використання  місцевого бюджету, громадські роботи продовжують фінансуватися 

за рахунок коштів фонду 

 І. Основні характеристики території, на якій здійснює повноваження  рада 

 

Назва  ради                   ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА 

Відстань до адміністративного центру області м. Вінниця   –  42 км                                                                                           

Кількість автобусних рейсів на день:         до м. Вінниця     –     168 

Основні демографічні характеристики Липовецької територіальної громади станом на 1 

січня  2018 р.    

1. Чисельність населення – усього (осіб) 8642 

               у т. ч. працездатного віку 4172 

                                  з них:  

                        Жінки 2743 

                        молодь віком до 35 років 1100 



                                у т. ч. :  

                             неповнолітні 1770 

                             діти-сироти та діти, які залишилися без     

                            батьківської  опіки 

 

6 

                             випускники ЗОШ 76 / 72 

                             випускники ПТНЗ 26 

                             особи, які повернулися після строкової служби у   

                           Збройних  Силах України в 2018 р. 

 

5 

2. Особи, які повернулися з місць позбавлення волі 3 

3. Пенсіонери – усього 2700 

3.1.                             З них одинокі, які потребують догляду 61 

4. Інваліди 650 

      

      На території, де здійснює свої повноваження рада, функціонують: 

 

Назва галузі Назва підприємств, установ, організацій Кількість працівників  

Усього       у тому числі: 

на сезонних 

роботах 

працюють за 

цивільно-

правовими 

договорами 

1 2 3 4 5 

 

Промисловість 

ТОВ "Яблуневий дар" 87   

ТОВ"Липовецький цегельний завод" 41   

ПП"Липовецька хлібна база" 71   

"Липовецькі ЕМ" 100   

Будівництво  Філія "Липовецьрайавтодор" 44   

ТОВ "Будівельник" 19   

Транспорт, зв’язок Цех телекомунікаційних послуг №10 34   

Липовецький центр поштового зв’язку №3 

 

32   

ВАТ "ВОПАС"-10599 21   



Сільське 

господарство  

(включаючи 

фермерські 

господарства) 

ТОВ "Зернопродукт" 130   

ТОВ "Липовецьке" 115   

СФГ "Пума"  Дишкант В.М. 3   

"Сімекс-Агро" 209   

ПП Чубатюк Р.З. 12   

 

Освітні установи 

Липовецька ЗОШ колегіум І-ІІІ ст. №1 

 

 

81 3  

Липовецька  СЗОШ І-ІІІ ст. №2 

87 3  

Липовецька СЗОШ 1-111 ст .№3 43 3  

Дитячий садок №1 45 2  

Дитячий садок №2 43 3  

Школа музична 20 -  

 

Медичні установи 

Районна  лікарня  312 2  

 Комунальний заклад "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги" 

209 -  

Ветеринарна лікарня  36   

Обласна лікарня відновного лікування 114   

Аптеки 21   

Комунально-

побутове 

обслуговування 

населення  

   

ДП "Липовецьводоканал" 18   

     

 Липовецький Комбінат Комунальних 

підприємств 

 

29 

 

  

Культура та 

спорт 

     

Клуб 1   

Бібліотека 1   

Торгівля та 

громадське 

 

 

харчування 

Липовецька райспоживспілка 19   

СТ"Липовецьхліб" 10   

СТ "Юлія" 6   

СТ "Коопторг" 

СТ "Олександр і К" 

5 

3 

  



СТ "Меркурій" 

СТ "Фараон" 

СТ "Заготпром" 

СТ "Діамант" 

 

2 

3 

11 

12 

Культові споруди Церкви: 

Українська православна Церква Московського 

патріархату 

 

1 

 

  

Українська православна Церква Київського 

патріархату 

2 

 

  

Римо-католицька парафія 

Непорочного зачаття діви Марії 

 

1 

  

Підприємці – 

фізичні особи 

ПП Синявська Т.А. 1   

ПП Устич О.І. 1   

ПП Андріяш Г.М. 1   

ПП Герасименко Л.В. 1   

ПП Руденко В.М. 1   

ПП Кисіль І.В. 1   

ПП Околіта-Кацімон 1   

ПП Григорук А.П. 1   

ПП Баліцький Б.С. 1   

ПП Демихін І.П. 1   

ФО Гаврилюк М.А. 1   

ПП Войт І.М. 1   

ПП Соломко П.Г. 1   

ПП Осадча Т.Д. 1   

ПП Мартинюк С. 1   

ПП Карлін Л.М. 1   

ПП Мітьман  В.Л. 1   

ПП Приймак В.М. 1   

ПП Слободянюк С.М. 1   



ФО Шендерук В.Г. 1   

ФО Горбатюк О.В. 1   

ПП Бойчук Г. В. 1   

ПП Олійник В.М. 

ПП Мощар В.М. 

1 

1 

  

ПП Буда С.А. 1   

ФО Панасюк М.В. 1   

ФО Херовимчук І.А. 1   

ПП Ольхова Л.Ф. 

 

1 

1 

  

ФО Іващук Г.М. 1   

ПП Цибровська Л.П. 1   

ФО Лозіцька Г.М. 1   

ФО Криворука Б.І. 1   

ПП Вознюк  Г.І. 1   

ПП Волинець І.І.  1   

ПП Врублевський А.М. 

 

1   

 

Назва населеного пункту Загальна  площа 

с/г угідь * 

          (га) 

Кількість 

особистих 

селянських 

господарств* 

(одиниць) 

Загальна  площа 

особистих 

селянських 

господарств* 

 (га) 

Чисельність 

членів особистих 

селянських 

господарств* (осіб) 

м.Липовець 4202.58 980 283.2 1942 

 */ станом на 1 січня 2016 р. 

                                    

ІІ. Основні параметри ринку праці м Липовець 

№ з/п Показники 2018р. 2019р. 

1. Чисельність незайнятого населення на 

обліку в службі зайнятості: 

357 394 

        1.1.                  -  на початок року 151 202 

  1.2.                  -  звернулося до центру зайнятості     

                     протягом року 

206 192 



1.3 з р.1 особи що належать до слабо захищених 

верств населення 

180 207 

1.4. З р.1 інваліди у працездатному віці 16 19 

1.5. З р.1 жінки 210 225 

1.6. З р.1 молодь до 35  років 125 163 

2 Випускники ЗОШ 2 0 

3 Випускники ПТНЗ 5 0 

4 Випускники ВУЗів 6 7 

5 З р.1 працевлаштовано 140 165 

6 Знято з обліку без працевлаштування 186 190 

7 Чисельність незайнятого населення на 

обліку в службі зайнятості на кінець року 

182 189 

 

ІІІ. Перспективи розширення сфери застосування праці за рахунок створення робочих 

місць  

 

 

Назва підприємства, 

установи, організації 

 

 

Плануєть

ся 

створити 

робочих 

місць 

усього* 

 

 

У розрізі професій, 

спеціальностей 

у т. ч.  з джерел фінансування: 

Кошти 

ПОУ 

Інвести

ції 

у т. 

ч. 

іноз

ем- 

ні 

Фонд 

загальнооб

ов”язкового 

державног

о 

соціального 

страхуван

ня на 

випадок 

безробіття

** 

Інші 

інші 

        

ТОВ «Липовчанка» 6       

"Буран плюс" 2 електромонтер – 2,  

 

     

КП "Комунсервіс" 10       

Завод з виробництва 

крохмалю 

25  

 

 

     

Липовецька 

райдержадміністрація 

8 Державні службовці-2      

ДП" Липовець – 4 Прац. лісового      



райагроліс"  господарства-1 

Підприємці- фізичні 

особи: 

38       

Заготівля та реалізація 

с/г продукції 

5        

Надання ветеринарно- 

зоотехнічних послуг 

2       

Торгівля 10       

Майстерня з пошиття 

одягу та взуття 

2       

Ремонт побутової 

техніки та 

телерадіоапаратури 

2       

Кооператив з ремонту 

доріг, тротуарів 

2       

Ремонт меблів 7       

Ремонт житла 6       

Ритуальні послуги 2       

*/ створене робоче місце – місце застосування праці, на яке прийнято працівника або яке 

створено після реєстрації фізичної особи – підприємця чи у процесі діяльності  амо зайнятос 

осіб – платників податку з доходів фізичних осіб. 

**/ створені робочі місця шляхом надання дотації роботодавцям для працевлаштування 

безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості; 

шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними 

підприємницької діяльності. 

1У. Працевлаштування безробітних центром зайнятості на вільні та новостворені робочі 

місця 

Працевлаштування Кількість 

безробітних 

Термін виконання 

                   На вільні робочі місця 250 Протягом року 

 За договорами на сезонні роботи 30 -"- 

 

У. Організація оплачуваних громадських робіт  

 Джерела 

фінансування 

Кількість 

учасників робіт, 

безробітних 

Перелік об’єктів та 

видів робіт 

Розрахункова 

потреба в 

коштах  

(тис. грн. ) 

Термін 

виконання  



Кошти міської ради 

 

45 Благоустрій території 

міста 

40,0 2019 

    

Кошти Фонду 

 

45 Благоустрій території, 

ремонтні та підсобні 

роботи, догляд за 

особами похилого віку 

40.0 2019 

Усього  45  80.0  

УІ. Прогнозування  витрат коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття на оплату праці безробітних, які візьмуть 

участь в оплачуваних громадських роботах у соціальній сфері, за видами робіт 

 

Види робіт Кількість учасників, які 

будуть виконувати 

роботи 

 

Термін 

проведення 

робіт 

Загальна 

сума витрат 

(тис. грн.)  

Благоустрій та озеленення територій населених 

пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму, 

придорожніх лісосмуг 

Упорядкування місць меморіального 

поховання, які мають офіційний статус 

20 

 

 

10 

 

Протягом 

року 

40720,00 

Кошти 

фонду 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

У11. Забезпечення  амо зайнятості безробітних шляхом  одноразової виплати допомоги 

по безробіттю для організації власної справи. 

Найменування 

показника 

Усього 

безробітних, 

осіб 

Напрямки діяльності Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат 

(тис. грн.) 

Виділення коштів на 

підтримку розвитку 

малого та середнього 

бізнесу 

1 Роздрібна торгівля, 

перевезення вантажів та 

пасажирів, надання послуг 

з ремонту взуття, 

верхнього одягу, 

телерадіоапаратури, 

ремонт доріг і тротуарів, 

ремонт меблів, інше 

Протягом року 32,0 

У111. Забезпечення професійного навчання безробітних 

№ 

з/п 

Показники Усього осіб 

2019 р. 

Термін 

виконання 

1. Чисельність безробітних, які будуть направлені на  

профнавчання  протягом поточного року, всього осіб 

70 Протягом року 



 із них будуть направлені за видами навчання на:   

1.1 професійну підготовку 22 Протягом року 

1.2. Професійна перепідготовка 22  

1.3 Підвищення кваліфікації 26 Протягом року 

 Із рядка 1.3 підвищуватимуть  кваліфікацію :   

1.3.1 за програмами стажування безпосередньо на виробництві 10 Протягом року 

1.3.2 на курсах цільового призначення  16 Протягом року 

2. Із рядка 1 будуть направлені :   

2.1 на профпідготовку випускники  шкіл 2 Протягом року 

2.2 на перепідготовку випускники ПТНЗ, вищих  навчальних 

закладів 

3  

2.3 молодь до 35 років 35 Протягом року 

2.4 Жінки 30 Протягом року 

3. Із рядка 1 буде направлено на  профнавчання:   

    на  замовлення роботодавців 10 Протягом року 

  Із рядка 3 набуватимуть професії  :   

3.1 для сільського господарства в т.ч. для бурякозбир. компл. - Протягом року 

3.2 для сфери побутового обслуговування сільського населення 9 Протягом року 

3.3 за індивідуальними робочими  навчальними планами та 

програмами безпосередньо на виробництві 

3 Протягом року 

1Х. Дані щодо організації професійного навчання  безробітних у розрізі професій, напрямів 

та за видами навчання  

№ 

з/п 

Назва професій, 

спеціальностей, напрямів, 

за якими  

організовуватиметь- 

ся профнавчання 

безробітних 

Усього 

навчатиме 

ться осіб за 

професією, 

спеціаль-

ністю, 

напрямом 

у т. ч.   за видами   навчання Місце працевлаш 

тування 

безробітного після  

набуття професії  

 

підго-

товка 

 

пере-

підго-

товка 

 

Підви-

щення 

кваліфі- 

кації 

1 електрозварювальник 6 - 1 5 ТОВ"Будівельник

" 

2 Оператор комп"ютерного 1 1 1 1 м.Липовець 



набору 

3 перукар 4 - 2 2 Індив.труд.діяльні

сть 

4 Продавець продов. 

товарів 

-непрод.товарів 

9 

4 

- 

- 

1 

4 

8 

4 

ФОП Цибровська 

С.С. 

5 В"язальниця 4 - 1 3 ПП "Престиж" 

6 Кухар 8 - 2 6 СТ Юлія 

ПП Стукан О.А. 

7 Оператор котельні 2 - 1 2 м..Липовець 

8 Слюсар-ремонтник 15 - 4 15 м..Липовець 

9 Бармен 1 - 1  ПП Стукан 

10 Електромонтер 1 - 1  КП "Комунсервіс" 

11 ОМБ 10 -  10 ТОВ "Темп" 

12 Слюсар з ремонту 

автомобілів 

1 - 1 0 м..Липовець 

13 Столяр 1 - 1  м. Липовець 

14 Муляр 4 - 2 2 Цегельний завод 

ТОВ"Будівельник

" 

15 Садчик 10 -  10 Цегельний завод 

16 Випалювач на печах 4 -  4 Цегельний завод 

17 Складальник 5 -  5 Цегельний завод 

   18 Транспортувальник 5 -  5 Цегельний завод 

 Разом: 95 1 22 83  

 

Х. Проведення  групових  та масових профорієнтаційних заходів  

№ з/п Назва заходу Кількість 

заходів 

Виконавці  Термін 

виконання 

1. Проведення семінарів,  тренінгів 

з техніки пошуку роботи 

 Працівники Липовецької районної 

філії Вінницького ОЦЗ , 

ліга розвитку підприємництва, 

молодіжний центр праці 

Протягом 

року 

2. Проведення інформаційних 

семінарів з підприємницької 

 Працівники Липовецької районної 

філії Вінницького ОЦЗ , 

Протягом 

року 



діяльності ліга розвитку підприємництва, 

молодіжний центр праці 

3. Проведення інформаційних 

заходів з роз’яснення 

законодавства про зайнятість 

та страхування на випадок 

безробіття 

 Працівники Липовецької районної 

філії Вінницького ОЦЗ , 

ліга розвитку підприємництва, 

молодіжний центр праці 

Протягом 

року 

4. Проведення „Ярмарок 

професій” 

 Відділ молоді і спорту, 

представники навчальних 

закладів 

Протягом 

року 

5. Проведення „Днів кар’єри”  Відділ молоді і спорту, 

представники навчальних 

закладів 

Протягом 

року 

6. „Уроки реального  трудового 

життя” 

 Липовецька районна філія 

Вінницького ОЦЗ 

Протягом 

року 

Х1.     Заходи щодо реалізації програми зайнятості населення на території, здійснення 

повноважень Липовецькою міською  радою у 2018році 

№ 

п/п 

Зміст заходу Виконавці  Термін 

виконання 

А 1 2 3 

Професійно – освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили 

1. Сприяти залученню безробітних, які проживають на території, де 

здійснює повноваження  міська рада, до малого бізнесу через 

професійну підготовку за професіями, які сприяють розвитку 

самозайнятості, підприємницької діяльності 

РЦЗ, виконком 

міської ради 

Протягом  

року 

2. Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів для агропромислового комплексу, 

сільгосппідприємств та СФГ з числа безробітних, які перебувають 

на обліку в центрі зайнятості. 

виконком міської 

ради, с/г 

підприємства, 

РЦЗ 

Протягом  

року 

  

Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості 

населення 

  

3. Сприяти створенню суб’єктами господарської діяльності 

(юридичними та фізичними особами) робочих місць, зокрема 

нових робочих місць:  

 

Виконком міської 

ради, 

 РЦЗ 

Протягом    

року 

4. Проводити регулярне опитування та відбір кандидатур із числа 

молоді, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості, і бажає 

зайнятись фермерством, для навчання на курсах цільового 

призначення за напрямом „Менеджмент організацій. Організація 

малого бізнесу”. Залучати бажаючих до навчання, сприяти 

РЦЗ, виконком 

міської ради 

Протягом  

року 



організації власної справи. 

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на 

ринку праці 

  

 

5. Забезпечити дотримання роботодавцями Закону України „Про 

забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 

освіту, першим робочим місцем . 

 

Виконком міської 

ради, РЦЗ, керівники 

ПОУ 

Протягом  

року 

6. Виявляти родини, де безробітними є двоє і більше осіб 

працездатного віку, а також одиноких осіб, сприяти їх 

працевлаштуванню, насамперед, на додаткові робочі місця, 

створювані роботодавцями за сприяння дотацій з коштів Фонду. 

РЦЗ, виконком 

міської ради 

Протягом  

року 

7. Забезпечити дотримання вимог щодо гендерної рівності шукачів 

роботи і роботодавців шляхом:  

- здійснення цілеспрямованих дій у сфері формування 

відповідного світогляду чоловіків, жінок і молоді, 

зокрема, урахування особливостей надання службою 

зайнятості послуг клієнтам, які найбільше потерпають від 

гендерної нерівності; 

- інформаційного забезпечення незайнятого населення та 

роботодавців з питань гендерної політики та підвищення 

конкуренто-спроможності молоді і жінок на ринку праці. 

 

РЦЗ, виконком 

міської ради 

Протягом  

року 

8. Проводити профорієнтаційні заходи, насамперед,  серед учнів 

шкіл, у т.ч. „Уроки реального трудового  життя”, спрямовані на 

орієнтацію молоді на робітничі  професії та формування мотивації 

до продуктивної праці на підприємствах регіону. 

РЦЗ, виконком 

міської ради,  

загальноосвітні школи 

міста 

Протягом 

року 

Регулювання соціально – трудових відносин  

9. З метою забезпечення прав та гарантій найманих працівників у 

соціально-трудових відносинах, удосконалювати співпрацю з 

ними, як передумову ефективного використання, відтворення та 

розвитку трудових ресурсів, передусім: 

- здійснювати, відповідно до даних повноважень, системний 

контроль щодо посилення відповідальності роботодавців за 

використання найманих працівників шляхом додержання 

законодавства про працю та зайнятість населення, детінізації 

відносин у сфері зайнятості, підтримки якості робочої сили; 

- сприяти подоланню і попередженню низькооплачуваної 

зайнятості,  створенню якісних, привабливих для населення 

робочих місць; 

 

- інформувати центр зайнятості про безробітних, які, перебуваючи 

на обліку в центрі зайнятості, одночасно мають трудові відносини 

з роботодавцями, займаються індивідуальною трудовою 

діяльністю і мають від цього дохід; 

 

 

 

 

 

Виконком міської 

ради, керівники ПОУ, 

РЦЗ 

 

 

Керівники ПОУ, 

виконком міської 

ради, РЦЗ 

Виконком міської 

Протягом 

року 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

Протягом 



- проводити засідання комісії з довготривалого безробіття з метою 

забезпечення зайнятості жителів територіальної громади. 

 

ради 

 

 

 

РЦЗ, виконком 

міської ради, 

керівники ПОУ. 

 

року 

 

 

 

 

 

Згідно з  

графіком 

10 На фінансування громадських робіт для оплати праці безробітних, 

які перебувають на обліку в центрі зайнятості    пропорційно 

виділити за рахунок місцевого бюджету  40 тис. грн.. – міський 

бюджет, 10 тис. грн.. понадпланові 

 

Виконком міської 

ради  

Протягом 

року 

11  Аналізувати та розглядати на засіданнях виконкому міської ради 

стан виконання даної програми.  

Виконком міської 

ради, районний центр 

зайнятості 

щопівріччя 

                  

Секретар міської ради        А. Лебідь 

 

 

Заступник міського голови                О. Фоміна 

 



Додаток 4 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  
 

ПРОЕКТ ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА 2019 РІК 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає необхідність постійного 

інформаційного супроводу програм і заходів місцевих органів влади та отримання населенням 

об’єктивної інформації. 

Міську програму розвитку інформаційного простору та сприяння розвитку інформаційної сфери на 

2018 рік спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, 

постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої 

влади. 

Розвиток єдиного інформаційного простору міста і впровадження організаційно-правових, 

технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади мають 

пріоритетне значення. 

Міська Програма розвитку інформаційного простору на 2019 рік розроблена на підставі законів 

України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації", "Про доступ до публічної інформації" та на виконання указів Президента України від 9 

грудня 2000 року № 1323/2000 "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової 

інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні" і від 1 серпня 2002 року № 683/2002 "Про 

додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади". 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є інформування населення міста Липовець про події в країні та місті; розширення 

можливості громадян в отриманні права на доступ до якісної, виваженої, об'єктивної інформації; 

створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів 

інформаційного продукту; висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, залучення громади 

до вирішення проблем міста шляхом інформування мешканців через міську газету «Липовецькі вісті» та 

проводове радіо; забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації. 

Основними завданнями Програми є задоволення конституційних прав жителів міста на 

інформацію, забезпечення доступу громадян до інформації, зміцнення матеріально-технічних, 

фінансових, організаційних основ функціонування засобів масової інформації, підприємств поліграфії, 

поліпшення їх інформаційної діяльності. 

3. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ 

Головним виконавцем та координатором Програми виконавчий комітет, який контролює  хід 

реалізації Програми, забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню 

інших джерел фінансування.  

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 



Виконання Програми дозволить забезпечити: 

1. Реалізацію права мешканців міста на одержання якісної, виваженої, об’єктивної інформації; 

2. Підвищення повноти та оперативності інформування громадян міста про діяльність органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та 

суспільно-політичного життя міста; 

3. Налагодження діалогу між представниками органів місцевого самоврядування та громадянами 

міста; 

4. Безперебійне функціонування засобів масової інформації.   

Реалізація Програми сприятиме соціально-економічним зрушенням, зростанню авторитету та 

іміджу міста, де завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям запроваджуються процеси 

формування інформаційного простору. 

5. ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА 2019 РІК 

№ 

пор

. 

Назва і зміст заходу Виконавці Термін 

виконанн

я 

Джерела 

фінансува

ння 

Обсяги 

фінансуванн

я 

(тис. 

гривень) 

1 Удосконалити систему надання 

засобам масової інформації 

об’єктивної та неупередженої 

інформації про діяльність 

місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого 

самоврядування з питань 

політичного, соціально-

економічного, культурного життя 

міста.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно Міський 

бюджет 

- 

2 Забезпечити систематичне 

проведення у виконавчому 

комітеті, міській раді прес-

конференцій, брифінгів, 

зустрічей, інших заходів за 

участю перших керівників міста, 

начальників управлінь та 

представників засобів масової 

інформації, депутатів міської 

ради.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно Міський 

бюджет 

- 

3 Підготовка і розміщення 

газетних публікацій у 

друкованих ЗМІ з метою 

інформування про актуальні 

проблеми життя громади міста 

Виконавчий 

комітет 

Постійно Міський 

бюджет 

24000 



№ 

пор

. 

Назва і зміст заходу Виконавці Термін 

виконанн

я 

Джерела 

фінансува

ння 

Обсяги 

фінансуванн

я 

(тис. 

гривень) 

4 Забезпечити реагування на 

пропозиції, критичні зауваження 

громадян, публікації засобів 

масової інформації, в яких 

порушуються важливі питання 

місцевого самоврядування. 

Виконавчий 

комітет 

Постійно Міський 

бюджет 

 

5 Активізація інформування 

населення. Зокрема через 

модернізацію  Інтернет-порталу 

Липовецької  міської ради 

(послуги з програмної розробки, 

послуги веб-дизайну, послуги з 

наповнення контентом), 

розроблення, видання та друк 

дайджесту, інформаційного 

бюлетеня. 

Міська рада Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

36000 

6 Соціологічний моніторинг думки 

липівчан щодо роботи органів 

місцевого самоврядування в 

місті.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно Міський 

бюджет 

- 

ВСЬОГО: 60000 

 

 

Секретар міської ради      А. Лебідь 

 

 

Заступник міського голови                          О.Фоміна 



Додаток 5 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

Проект Програма 

розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції  м. Липовець на 2019 р. 

Вступ 

Малі міста займають особливе місце в історичному розвитку держави, в яких  

розвивались національна культура та духовність. Проте спад виробництва, економічна 

дестабілізація суттєво послабили соціально-економічну та фінансову бази малих міст. 

З метою налагодження взаємовигідних ділових контактів, а також розвитку 

зв’язків Липовця з регіонами інших країн, для більш повного розкриття його економічного, 

науково-технічного та культурного потенціалу в контексті євроінтеграції держави, вважається за 

доцільне розвивати побратимські відносини м. Липовець з іноземними містами. 

  Виконавчий комітет Липовецької міської ради здійснює зовнішні відносини в межах 

повноважень, передбачених Конституцією та законами України, відповідно 

зовнішньополітичного курсу та зовнішньоекономічної політики України. 

1.Загальні положення 

Програма розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції м. Липовець 

на  2019 року (далі – Програма) спрямована на вирішення соціально-економічних проблем міста 

шляхом встановлення та налагодження зовнішньоекономічних зв’язків з міжнародними 

інститутами, органами місцевого самоврядування, залучення міжнародних грантів, кредитів, 

інвестицій тощо.  

Програма розроблена у відповідності до Конституції України та законів України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” та „Про транскордонне співробітництво”, Планів дій 

„Україна – Європейський Союз”, „Україна – НАТО”,  від 19 грудня 2007 року № 1236/2007 „Про 

заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва”. В основі 

Програми лежить комплекс заходів, направлений на налагодження контактів з іноземними 

партнерами в різних галузях та поширення інформації про місто серед потенційних інвесторів.  

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Прийняття цієї Програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної 

системи співробітництва з іноземними регіонами, яка відкриває нові перспективи для 

послідовного налагодження дружніх відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та 

стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на 

євроінтеграцію, а також формування позитивного міжнародного іміджу міста, яке має 

забезпечити створення у світі сприятливого інформаційного простору для політичного та 

соціально-економічного розвитку міста. 

Використання міжнародного міжрегіонального співробітництва є найдієвішими 

інструментами соціально-економічного розвитку міста та фактором пом’якшення 

територіальних диспропорцій, а також вирішення актуальних проблем. 



Для подолання причин, що стримують подальший розвиток міжнародної співпраці, 

процес формування позитивного міжнародного іміджу міста Липовець, для їх розв’язання, 

необхідне розроблення та прийняття відповідної Програми. Прийняття цієї Програми 

спрямовано на: 

-формування позитивного міжнародного іміджу міста Липовець, яке має забезпечити створення 

у світі інформаційного простору, сприятливого для підвищення ефективності співробітництва та 

зростання надходження іноземних інвестицій в економіку міста; 

-роз’яснення перспектив європейської інтеграції України та її механізмів, формування широкої 

громадської підтримки курсу України на інтеграцію до ЄС, економічних та соціальних реформ, 

здійснюваних в рамках реалізації євроінтеграційної політики. 

3 . Мета Програми 

- встановлення та поглиблення економічних, соціальних, освітніх, культурних, 

туристичних та інших відносин з іноземними містами; 

- подальшого підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті Липовець, розвиток 

інвестиційного, культурного, соціального та інших напрямків співробітництва міста з 

адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у 

відповідності із регіональними інтересами; 

- підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про місто Липовець, 

його економічні та інвестиційні можливості, культурні і історичні традиції, створення 

сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, промоція міста в Україні і за 

кордоном, його позиціонування як туристично-привабливого міста; 

- залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та використання прогресивного 

іноземного управлінського досвіду; 

- обмін позитивним досвідом здійснення місцевого самоврядування, громадської 

діяльності; 

Дана Програма складена відповідно до Договорів про налагодження партнерських 

контактів та співпраці між містами (далі – Договір) та з метою налагодження нових контактів і 

поглиблення взаємовідносин між містами України і містами та народами інших держав. 

4. Основні завдання та напрямки діяльності Програми: 

- обмін офіційними делегаціями; 

- зміцнення співпраці органів місцевого самоврядування; 

-налагодження контактів між громадськими організаціями, активізація їх співпраці; 

- вивчення національної самобутності та дослідження етнічної ідентичності; 

- поширення за кордоном відомостей про Україну, про наше місто; 

- створення спільних програм і проектів у сфері культури, мистецтва, освіти, 

підприємництва, житлово-комунального господарства, туризму, охорони здоров’я та спорту; 

- налагодження і розширення безпосередніх контактів між мешканцями;                 

- обмін учнівськими та молодіжними делегаціями; 

- проведення культурно-мистецьких обмінів; 



- інтегрування учнів у партнерські школи, позашкільні організації та сім’ї; 

- покращення знань іноземних мов; 

- обмін досвідом у боротьбі з соціальними проблемами (наркоманія, СНІД, алкоголізм 

тощо); 

 - формування баз даних з необхідною для іноземних інвесторів інформацією про 

державні установи та організації, що надають послуги з підтримки підприємництва; 

- визначення інвестиційно-привабливих земельних ділянок міста та можливостей їх 

відведення для реалізації інвестиційних проектів; 

- ознайомлення з іноземним досвідом щодо європейської інтеграції та використання 

фондів ЄС; 

- інформування населення щодо державної політики ЄС; 

-   залучення міжнародної технічної допомоги тощо. 

5. Шляхи і способи досягнення мети: 

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку 

європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з 

іноземними містами-партнерами та налагодження нових взаємно корисних зв’язків. Мету 

Програми передбачається досягти шляхом активізації міжнародного співробітництва у галузях 

економіки, інвестиційної діяльності, освіти, культури, туризму, інших сферах суспільного життя, 

завдяки проведенню виваженої місцевої зовнішньої політики, а також участі міста Липовець у 

спеціалізованих міжнародних виставках та конференціях, проведенню в місті свят, фестивалів та 

інших заходів місцевого та міжнародного рівнів, міжнародному обміну робочими та офіційними 

делегаціями, випуску інформаційних, презентаційних матеріалів про місто, налагодження 

співпраці з іноземними партнерами тощо. 

5. Очікувані результати, ефективність Програми 

  Реалізація програми дасть змогу: 

1.продовжити роботу з подальшого забезпечення розвитку і поглиблення зв’язків з 

адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн на довгостроковій основі; 

2.підвищити рівень міжнародного співробітництва у місті для створення позитивного 

міжнародного  іміджу Липовця; 

3.розширити формат співпраці з містами-партнерами Липовця, встановити нові 

перспективні зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн; 

4.покращити інвестиційний клімат для іноземних інвесторів та сприяти залученню 

інвестицій; 

5.позиціонувати м.Липовець як культурно-мистецький центр, туристично-привабливе 

місто; 

6.стимулювати розвиток туризму завдяки проведенню виваженої місцевої політики; 

сприяти збереженню і відновленню об’єктів історико-культурної спадщини; 

 6. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста в 

межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. 



План заходів з реалізації Програми розвитку міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції м. Липовець на 2019 року 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

 

Виконавец

ь 

Термін 

виконан

ня 

Результат 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

Поліпшення інвестиційного іміджу міста 

1 

Проведення заходів щодо 

налагодження нових 

зв’язків з інвесторами, 

участь у міжнародних і 

регіональних  заходах 

(виставкових заходах, 

форумах, семінарах,  

ярмарках, бізнес-

зустрічах) з метою 

рекламування 

економічного потенціалу 

та представлення 

інвестиційних проектів 

Виконком 

міської 

ради 

постійно 

Налагодження 

зв’язків  із 

потенційними 

інвесторами та 

презентація 

потенціалу міста 

5000,00 

2 

Розвиток транскордонного 

співробітництва   

(Проведення зустрічей, 

семінарів, конференцій  з 

прикордонними регіонами 

- партнерами з питань 

транскордонного 

співробітництва. 

Візити (офіційні заходи, 

робочі поїздки) делегації 

,організація та 

забезпечення проведення 

святкування Днів сталої 

енергії (згідно зобов’язань 

Угоди мерів) 

 

 

  

У рамках 

запланованих заходів 

очікується 

поглиблення 

транскордонного 

співробітництва, що 

сприятиме реалізації 

заходів, 

передбачених 

Програмою, 

покращенню  

співпраці в 

економічній та 

гуманітарній сферах 

з регіонами 

Республіки Польща, 

а також 

налагодження нових 

контактів з країнами 

Євросоюзу 

10000,00 

3 

Видання та поширення 

презентаційних матеріалів 

(буклетів, карт, компакт-

дисків, сувенірів) про 

Виконком 

міської 

ради 

постійно 

Поширення  

інформації  про 

потенціал міста 

В межах 

виділених 

коштів 



місто та його 

інвестиційний потенціал 

4 

Формування та  

розширення баз даних 

вільних об’єктів 

нерухомості (земельні 

ділянки, незавершене 

будівництво, будівлі та 

приміщення) 

Виконком 

міської 

ради 

постійно 

Залучення 

незадіяних 

виробничих 

матеріальних 

ресурсів 

 

Поліпшення взаємодії з потенційними інвесторами 

5 

Запровадження 

конструктивної співпраці з 

інвесторами 

Виконком 

міської 

ради 

постійно 

Зростання обсягів   

інвестицій, 

залучених в  

економіку міста 

 

6 

Оперативне реагування на 

пропозиції та звернення 

інвесторів щодо 

ускладнень в їх діяльності 

Виконком 

міської 

ради 

постійно 

Усунення 

адміністративних 

перешкод на шляху 

реалізації проектів 

 

7 

Продаж  інвесторам права 

оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення виключно на 

аукціонах для реалізації 

інвестиційних проектів 

міська рада постійно 

Забезпечення 

прозорості продажу 

землі 

 

Міжнародне співробітництво 

8 

Встановлення та 

налагодження зв’язків з 

міжнародними 

установами, 

організаціями, 

адміністративно-

територіальними 

одиницями  

міська рада постійно 

Налагодження нових 

зв’язків, обмін 

делегаціями, 

залучення 

інвестицій, грантів, 

отримання 

матеріально-

технічної допомоги 

В межах 

виділених 

коштів (оплата 

відряджень, 

послуг авто 

перевіз-ників та 

ін.) 

9 

Налагодження 

співробітництва між 

постійними комісіями 

міської ради і 

відповідними органами 

місцевого самоврядування 

іноземних регіонів 

Постійні 

комісії 

міської 

ради 

Протягом 

року 

Налагодження нових 

зв’язків, обмін 

делегаціями , 

залучення інвестицій 

та  просування  

місцевих виробників 

на зовнішніх ринках 

В межах 

виділених 

коштів (оплата 

відряджень, 

послуг авто 

перевіз-ників та 

ін.) 

10 

Залучення ЗМІ до участі в 

міжнародних семінарах, 

конференціях, круглих 

столах, форумах, 

презентаціях 

Виконком 

міської 

ради 

Протягом 

року 

Здійснення через 

ЗМІ презентації 

соціально-

економічного та 

туристичного 

потенціалу міста 

 

11 Сприяння у встановленні Виконком Протягом Налагоджені зв’язки В межах 



зв’язків між об’єднаннями 

українців закордоном: 

творчими колективами, 

мистецькими та 

туристичними 

організаціями 

міської 

ради 

року з українцями 

закордоном 

виділених 

коштів 

Європейська та євроатлантична інтеграція 

12 

Проведення Дня Європи 

та днів ЄС в районі: 

проведення культурно-

масових заходів, 

семінарів, конкурсів, ігор 

та вікторин 

Виконком 

міської 

ради 

травень 

Інформування 

населення щодо 

відносин Україна-ЄС 

 

13 

Виконання Плану дій 

«Україна-ЄС» та 

Цільового Плану 

«Україна-НАТО : 

проведення громадських 

слухань, круглих столів з 

питань відносин Україна-

ЄС та Україна-НАТО 

Виконком 

міської 

ради 

Громадські 

організації 

Протягом 

року 

Забезпечення 

виконання Плану дій 

Україна-ЄС та 

Цільового Плану 

«Україна-НАТО» 

 

Міжнародна технічна допомога 

14 

Участь в Програмах 

транскордонного 

співробітництва 

Виконком 

міської 

ради 

Постійно 

Підготовка проектів 

в рамках 

Європейського 

сусідства і 

партнерства 

В межах 

виділених 

коштів 

15 

Підтримка громадських 

організацій в залученні 

міжнародної технічної 

допомоги з метою 

покращення 

інфраструктури та 

забезпечення умов для 

подальшого сталого 

розвитку міста 

Виконком 

міської ради 
Постійно 

Залучення 

міжнародної 

технічної допомоги 

 

 

Секретар міської ради      А. Лебідь 

 

Заступник  міського голови                                             О.Фоміна 



Додаток 6 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

ПРОЕКТ  

ПРОГРАМА ПІДТРИМКА ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  МІСТА 

ЛИПІВЦЯ НА 2019 РІК 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дана Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу 

України та на виконання Державної цільової програми дошкільної освіти на період 2019 року. 

В місті Липовець діють два дошкільних навчальних заклади, які забезпечують розміщення 

396 дітей дошкільного віку. Заклади забезпечують повний комплекс освітніх послуг визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та державними програмами затвердженими 

Міністерством освіти та науки України. 

Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України припускає 

багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і в освіті, яка потребує змін 

в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу.  

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, 

пристосування до зміни зовнішніх умов прискорює процес оновлення методів та форм роботи 

ДНЗ. Тому постає питання перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільних 

навчальних закладів. Значного поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладів, 

використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес, організація навчання дітей за 

методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність та творчо організовують 

освітній простір.  

На сучасному етапі слід приділяти особливу увагу реалізації оновлених завдань, змісту 

співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу. 

 Тому Програма розвитку дошкільних навчальних закладів міста Липовець визначає 

стратегічні пріоритети розвитку установ, започатковує організаційні шляхи реалізації, 

обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних  пріоритетів 

особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.  

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і 

відкритості дошкільних закладів, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість 

навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і 

оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного 

процесу. 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є  поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу в 

дошкільних навальних закладах міста, забезпечення якісного функціонування інфраструктури 

дошкільних закладів. 

Основними завданнями Програми є: 

- збереження та  модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних 

закладів відповідно до задоволення освітніх потреб громадян міста; 



- створення належних умов для функціонування закладів, які забезпечують 

розвиток, виховання, навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих 

можливостей дошкільників; 

- удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-

економічного забезпечення; 

- удосконалення професійної компетентності педагогів; 

- оптимізація роботи з батьківською громадськістю. 

       - Забезпечення потреби в асигнуваннях на: 

• забезпечення в повному обсязі умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

• проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються 

дошкільними навчальними закладами , не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості; 

• оплата послуг (крім комунальних) для функціонування закладів 

дошкільної освіти 

• матеріально- технічне забезпечення 

3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних 

внесків громадян, установ та організацій, цільових коштів, інших надходжень не заборонених 

законодавством. 

4. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

На 2019 рік заплановано на фінансування заходів для виконання Програми – 

392885,00 грн. 

Забезпечити: 

- модернізацію матеріально-технічної бази садочків (технологічне обладнання, 

оргтехніка, посуд, постільна білизна, іграшки, інше) 100 000,00 грн.; 

- проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного обладнання, 

приміщень, будівель, елементів благоустрою; 

- залучення вихователів і вихованців до участі в загальноміських творчих конкурсах 

і фестивалях та сприяти їх участі в районних, обласних та всеукраїнських заходах; 

- сприяти роботі творчих майстерень, що діють в дошкільних закладах; 

- оплату харчування дітей пільгових категорій – 211 085,00 грн.; 

- оплату послуг – 75 000,00 грн. 

- капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, даху) будівлі ДНЗ № 2 «Малятко» - 

400 050,00 грн. 

Проводити виплату: 

- відряджень – 6200, 00 грн.; 

- іншого – 600,00 грн. 

 Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджету передбачати кошти на 

фінансування заходів визначених Програмою, у тому числі, забезпечити фінансову підтримку 

часток співфінансування для реалізації проектів громадських організацій по вирішенню проблем 

закладів за умови залучення додаткових коштів з інших джерел.  

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 



Основними результатами розвитку дошкільних закладів будуть системні позитивні зміни, 

зокрема: 

- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, 

моральної, правової, художньої, етичної культури дошкільника; 

- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ; 

- залучення додаткових коштів на вирішення проблем дошкільних закладів; 

- підвищення комфорту перебування дитини в ДНЗ міста; 

- забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та рівних 

можливостей отримання повноцінної дошкільної освіти; 

- 100 % охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної освіти. 

Дослідження про результати виконання основних завдань Програми буде здійснюватись у 

формі звітів керівників ДНЗ міста щорічно. 

 

 

Секретар міської ради         А. Лебідь 

 

Заступник міського голови       О.Фоміна 
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№  

ПРОЕКТ    ПРОГРАМА 

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней у м. Липовець на 2019 рік. 

Вступ 

Африканська чума свиней (далі - АЧС) – вірусне захворювання, яке несе постійну загрозу 

галузі свинарства. Хвороба здатна швидко розповсюджуватися та призводить до значних 

економічних збитків. Проти африканської чуми свиней немає ефективного лікування та відсутні 

специфічні профілактичні вакцини.  

У 2011-2017 роках ситуація з поширенням АЧС радикально змінилася. У 2016 та 2017 

роках відбулося масштабне просування хвороби в усіх напрямках з регулярними реєстраціями 

випадків захворювання серед диких та свійських свиней. У поточному році в Україні виявлено 

53 неблагополучних пункти по захворюванню на АЧС: 2012 - 1, 2014 - 16, 2015 - 40, 2016 - 91. 

Найбільш вразливими є господарства з низьким рівнем біозахисту. 

       Існує потенційна небезпека розповсюдження збудника африканської чуми свиней по 

території України. 

Через розгалужену систему туризму під загрозою поява виносних пунктів (що знаходяться 

далеко від заражених зон) на території України. 

У Липовці нараховується - 1623 голів свиней . 

Одним з основних методів профілактики африканської чуми свиней є профілактичні 

щеплення поголів’я свиней в спеціалізованих господарствах різної форми власності проти 

класичної чуми. 

Для успішного проведення протиепізоотичних заходів чи не найбільш важливим є 

проведення зокрема профілактичних дезинфекцій, дератизацій тваринницьких приміщень,  які 

треба проводити не рідше двох разів на рік: весною після вигону тварин на пасовища і восени 

перед постановкою їх на стійлове утримання та профілактична обробка тварин проти 

ектопаразитів. В свиногосподарствах систематична дезінфекція кліток по мірі технологічного 

переміщення тварин. 

Мета Програми 

       Метою Програми є комплексне розв'язання проблеми захисту населення, 

сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання африканською чумою свиней 

та інших карантинних інфекцій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, довкілля та 

недопущення занесення збудника  карантинних інфекцій в разі виникнення даного захворювання 

на території міста  своєчасно та організовано провести заходи, спрямовані на ліквідацію в 

неблагополучному пункті.  

          Метою програми є відшкодування  збитків власникам свиней усіх форм власності  в зоні 

карантинування в межах міста. 

         Матеріальне відшкодування  населенню за  знищене поголів’я  свиней буде проводитись 

згідно постанови КМУ №103 від 31.10.2012року «Про затвердження порядку відшкодування 

майнової шкоди (збитків), завданої особам  внаслідок запровадження карантину (карантинних 

обмежень) тварин, або у зв’язку з проведенням процедур і робіт, щодо ліквідації особливо 

небезпечних (карантинних) хвороб» 

 Шляхи і засоби розв'язання проблеми 

Основні засоби розв'язання проблеми, які потребують державної підтримки: 

-профілактичні щеплення  свійських тварин  проти  інфекційних захворювань   , а в зонах 

високого ступеню ризику - всіх сприйнятливих тварин; 

- комплексне регулювання чисельності епізоотологічно важливих видів диких тварин; 

-вирішення проблеми бродячих тварин у місті та на прилеглих до них територіях; 



проведення широкомасштабної дератизації на значних територіях сільськогосподарських угідь; 

-забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань 

профілактики захворювання тварин через засоби масової інформації 

 Аналіз епізоотичної ситуації із інфекційними  захворюваннями 

 на території м. Липовець 

      Африканська чума свиней (Pestis africana suum ) – високо контагіозна, вірусна  хвороба, 

яка перебігає  блискавично, гостро, підгостро, безсимтомно й характеризується гарячкою, 

ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів і високою летальністю. 

Збудник АЧС –  вірус, що містить ДНК і належить до сімейства Asfarviridae, роду 

Asfivirus. Вібріони – сферичної форми діаметром 175-215 нм. Вірус стійкий  до широкого 

діапазону температур і РН середовища: у трупах свиней  може зберігатись до 10 тижнів у 

фекаліях, м’ясі від хворих тварин, копченій ковбасі, ґрунту та навозі п’ять місяців та більше. 

Сказ - особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка має летальні 

наслідки. Відповідно до оцінки ВООЗ, хвороба входить у п'ятірку найбільш небезпечних 

зооантропонозів - інших карантинних інфекцій, що завдають величезних соціально-економічних 

збитків. 

Проблема боротьби та профілактики з інфекційними захворюваннями є не тільки 

медичною та ветеринарною, а й загальнодержавною. Напружена епізоотична ситуація в країні 

загрожує виникненням захворювання людей у значній кількості випадків. Цю загрозу 

підтверджують відомості про значну кількість безпритульних тварин та негативний стан 

боротьби з ними в місті, а також відомості про велику кількість осіб, які звертаються за 

медичною допомогою у м.Липовець з приводу травм, завданих тваринами.                                  

Очікувані результати, ефективність Програми 

У результаті виконання Програми передбачається: 

- впровадження системи моніторингу, засобів профілактики  інфекційних захворювань  

відповідно до регламентів МЕБ; 

      -ліквідація небезпеки зараження людей, сільськогосподарських і домашніх тварин особливо 

небезпечним зооантропонозом; 

     - ліквідація активних природних і антропоургічних (міських) вогнищ  інфекційних 

захворювань на території м. Липовець;  

- забезпечення продовольчого ринку міста якісною продовольчою продукцією тваринництва; 

- покращення якості тваринницької сировини у ветеринарно-санітарному відношенні для 

промислової та технічної переробки; 

- створення передумови для покращення довкілля . 

- ліквідація  свинопоголів’я в епізоотичному осередку при захворюванні свиней на африканську 

чуму. 

- відшкодування матеріальних збитків власникам хворих свиней, які будуть спалені. 

  

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

підприємств, установ, організацій та інших джерел фінансування. 

  

Кошторис витрат на реалізацію Програми: 

Відшкодування збитків власникам свиней усіх форм власності на території Липовецької 

міської ради  -100 000 грн. 

  

Секретар міської ради                                       А. Лебідь 

 Заступник міського голови                               О.Фоміна 



Додаток 8 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

Проект Програма  

соціального захисту територіальної громади м. Липівця  

на 2019 рік 

Вступ 

Останніми роками соціально-економічна ситуація в Україні докорінно змінила життя 

населення. Перебудова економічних відносин в умовах спаду виробництва, інфляції, зміни форм 

власності привела до різкого зниження рівня життя населення, зменшення його 

платоспроможності, розмежування суспільства за рівнем доходів, зростання безробіття. 

Підвищення цін у попередні роки призвело до погіршення структури та якості споживання 

населення. Реальна заробітна плата залишається на рівні, що не забезпечує обсягів споживання 

матеріальних благ, достатніх для відновлення фізичної та інтелектуальної здатності до праці.  

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти 

харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною 

скрутного матеріального становища багатьох мешканців міста, наслідки яких вони не можуть 

подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня пенсійного 

забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат 

пенсіонерів на харчування, медикаменти та інші необхідні для життєдіяльності речі. 

Проблеми житлово-комунального характеру, зокрема, погашення заборгованості з оплати 

за житлово-комунальні послуги та оплата поточних платежів за спожиті житлово-комунальні 

послуги також хвилюють мешканців міста. Через різке погіршення матеріального стану і 

відповідно скорочення можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім 

часом посилюється тенденція до збільшення звернень від громадян щодо отримання адресної 

грошової допомоги. Крім цього, збільшується кількість звернень громадян, які гостро 

потребують певних окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на 

лікування, медико-соціальну реабілітацію, слухопротезування, стоматологічні послуги, а також 

на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо. Більшість таких звернень 

надходять від осіб похилого віку, інвалідів, одиноких громадян та інших осіб, що опинились у 

складних життєвих обставинах, як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше 

відчувають  негативні наслідки погіршення економічної ситуації. 

  В місті Липовець мешкають сім’ї, які потребують додаткових соціальних гарантій з боку 

місцевої влади. 

Нормативно-правовою базою для прийняття даної  Програми є Закони України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний 

статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні», «Про жертви нацистських переслідувань»,  «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 



захист», «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні», «Про 

Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про статус і соціальний захист дітей війни», «Про соціальні послуги», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист», інші. 

1. Мета програми. 

  Головна мета даної програми – розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, 

посилення соціального захисту населення, поліпшення умов уразливих верств населення міста, 

сприяння з питань розв’язання проблем побутового характеру людей похилого віку, інвалідів, 

малозабезпечених сімей, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, інших категорій 

населення. Також, здійснення фінансової  підтримки мешканців м.Липовець, яких направляють у 

райони проведення антитерористичних операцій та членів їх родин, сприяння вирішенню питань 

матеріально-побутового забезпечення мобілізованих осіб в 2017 році, соціально-побутових 

питань військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО, поранених, а також членів 

сімей загиблих (померлих) військових, які брали участь у проведенні АТО на Сході України.  

3. Завдання програми: 

- надання адресної матеріальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, 

неповним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами; 

- підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, вдів померлих ветеранів війни; 

- надання одноразової матеріальної допомоги, продуктових наборів окремим категоріям 

малозахищених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- розвиток волонтерського руху, благодійної діяльності з метою надання соціальної 

допомоги; 

- надання додаткових до передбачених законодавством України пільг та соціальних 

гарантій окремим категоріям малозабезпечених та нужденних громадян. 

4. Очікувані результати. 

Виконання програми дасть змогу посилити соціальний захист населення міста та 

дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх 

соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу 

надання соціальних послуг. 

5. Фінансування програми. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, виходячи з його 

реальних можливостей у кожному бюджетному році, залучення благодійних внесків 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, окремих громадян, 

гуманітарної допомоги, інших джерел не заборонених законодавством. 

З метою реалізації Програми соціального захисту територіальної громади, 

передбачити кошти в сумі 145 тис. грн. для реалізації запланованих заходів на 2019 рік. 

В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня 

розвитку економіки міста, наповнення бюджету міста, залучення благодійних внесків та 

гуманітарної допомоги. 

6. Основні заходи щодо реалізації Програми: 

1. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання з метою виявлення 

потреб інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей загиблих військовослужбовців, одиноких 

непрацездатних громадян. 

Виконавці:      Депутати Липовецької міської ради. 



Термін виконання:              Постійно 

 2. Виявляти малозабезпечені сім’ї та надавати їм соціальну допомогу. 

Виконавці:      спільно з соціальними працівники. 

Термін виконання:                Постійно 

3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або 

доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення. 

 Виконавці:       Виконком 

 Термін виконання:     Постійно 

4. Сприяти районній організації Товариства Червоного Хреста у виконанні нею своїх 

статутних завдань. 

 Виконавці:       Виконком 

 Термін виконання:     Постійно 

5. Охопити соціально-побутовим обслуговуванням усіх одиноких громадян похилого 

віку, які потребують цієї допомоги. 

 Виконавці:       Спільно з «Терцентром» 

 Термін виконання:     Постійно 

6. Сприяти створенню нових прийомних сімей в місті. 

 Виконавці:       Виконком (опікунська рада) 

 Термін виконання:     Постійно 

Міськвиконком  

7. Вирішення питань про відшкодування, за рахунок коштів місцевого бюджету на 

підставі заяви, ритуальних послуг пов’язаних з похованням осіб, які не досягли пенсійного віку 

та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в центрі зайнятості 

як безробітні у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування.  

 Виконавці:       Виконком 

 Термін виконання:     Постійно 

8. Для надання матеріальної допомоги дітям-інвалідам до Всесвітнього дня інвалідів. 

 Виконавці:       Виконком 

 Термін виконання:     грудень 2019 року. 

9. Тримати постійний зв’язок із сім’ями, які здійснюють опіку над дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, продовжити практику роботи з обстеження матеріально-побутових 

умов проживання цієї категорії дітей. На засіданнях виконавчого комітету періодично слухати 

питання здійснення опіки піклувальниками над дітьми, які перебувають під опікою щодо 

виконання їх обов’язків.  

10. Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. 

Термін виконання:   квітень 2018 року  



                                                                                  грудень 2018 року  

11. Надання допомоги інвалідам ВВ війни в ремонті житла. 

12. Надання матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам ВВв до Дня інваліда - 5000 грн. 

(за рахунок благодійних внесків підприємців міста та з понадпланових). 

13. Забезпечення продуктовими пайками з нагоди відзначення Дня Перемоги на 

нацизмом у Другій світовій війні (за рахунок благодійних внесків підприємців, які 

займаються діяльністю на території міста). 

14. Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення на лікування, 

в зв’язку із важким матеріальним становищем та сім’ям,  які постраждали внаслідок 

надзвичайних ситуацій. 

15. У зв'язку з проведенням в Україні щорічних добродійних акцій "Милосердя",  у 

районі - "Твори добро", які спрямовані на забезпечення гарантій соціального  захисту 

непрацездатних малозабезпечених громадян, організовувати  керівників  підприємств міста, 

підприємців на надання благочинних  допомог. 

16. Забезпечити виконання заходів з охорони здоров'я ветеранів : 

- реабілітації у військовому госпіталі, кардіологічному відділенні районної лікарні та 

своєчасне проходження  громадянами похилого віку медичного огляду, якісного медико-

соціального обслуговування.  

Виконавці:       Виконком 

Термін виконання:     Постійно 

- продовжити практику відвідування  ветеранів війни, з метою вивчення соціально-

побутових умов проживання самотніх людей  похилого  віку, інвалідів для надання їм 

матеріальної допомоги, а також виявлення самотніх громадян для включення їх у списки на 

соціальне обслуговування. 

Виконавці:       Виконком 

Термін виконання:     Постійно 

7. Виконавці програми:   

виконавчий комітет, постійна комісія з гуманітарних проблем та соціального захисту 

населення, рада ветеранів міста, підприємства різних форм власності. 

Секретар міської ради        А. Лебідь 

Заступник міського голови                  О.Фоміна 



Додаток 9 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

Проект Програма проведення культурно-масових заходів у 2019 році 

1. Проведення новорічних ранків для дітей із багатодітних сімей, дітей, що перебувають 

під опікою та піклування, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей учасників АТО, 

відкриття Міської ялинки, проведення Новорічної ночі. 

Клуб, Вик. міської ради  10 тис. грн.(в т.ч. 3 тис. оплата послуг) 

2. Придбання новорічних подарунків для дітей міста, дітей учасників АТО, дітей з 

обмеженими функціональними можливостями та позбавлених батьківського піклування 

70 тис. грн. 

Вик. міської ради 

3. Організація урочистостей до Дня пам’яті воїна-інтернаціоналіста. 

Лютий 2019 р.         1,5 тис. грн. 

 Клуб, Вик. міської ради. 

4.Організація та проведення тематичного вечора, присвяченого Міжнародному  Жіночому  

дню. 

Березень 2019 р.         1,5 тис. грн. 

Клуб 

5.Організація та проведення заходів з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. 

 Травень 2019 р.          2 тис. грн. 

Вик. м. ради 

6.Проведення заходів з нагоди Дня Європи в Україні. 

 Травень 2019 р.          5 тис. грн.     

Вик. м. ради    

7. Організація дитячого свята з нагоди Дня захисту дітей. 

Червень 2019 р.          6 тис. грн. 

Клуб, Вик. міської ради 

 

8. Проведення заходів приурочених святкуванню Дня молоді 

Червень 2019 р.          5 тис. грн. 

Вик. м. ради, клуб 

9. Організація народних гулянь до Івана-Купала. 

Липень 2019 р.          3 тис. грн. 



Клуб 

10.Організація заходів з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України. 

Серпень 2019 р.          10 тис. грн. 

 Клуб 

11. Святкові заходи до Дня знань та свята Першого дзвоника. 

Вересень 2019 р.         2 тис. грн. 

        

12. Організація та проведення заходів з нагоди Дня міста.  

Вересень 2019 р.          40  тис. грн. 

 Виконком м. ради, клуб 

13.Проведення заходів до Дня людей похилого віку. 

Жовтень 2019 р.          1 тис. грн. 

Виконком міської ради 

14. Організація заходів до дня українського козацтва. 

Жовтень 2019 р.          6 тис. грн. 

 Клуб, виконком міської ради  

15. Проведення заходів з приводу Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

Листопад 2019 р.          1 тис. грн. 

Клуб  

16. Проведення заходів до Дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

14 грудня 2018 р.         2 тис. грн. 

 Клуб  

17. Проведення заходу щодо вручення премії переможцям  олімпіад з математики, фізики 

та інформатики.  

Виконком міськради        4 тис. грн.    

 

Секретар міської ради      А. Лебідь 

 

 

Заступник міського голови       О.Фоміна 



Додаток 10 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

ПРОГРАМА 

поліпшення техногенної та  пожежної безпеки на території Липовецької міської 

ради на 2019-2020 роки. 

I. Загальні положення 

Програма поліпшення пожежної безпеки на території Липовецької міської ради на 2019-

2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до:                                                   

Кодексу цивільного захисту України, до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 20 

« Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 березня 2014 року № 71 «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми забезпечення пожежної безпеки».  

II. Стан сучасного рівня техногенної та пожежної безпеки населеного пункту.  

Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які приводять до 

значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Негативні наслідки від 

них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному 

надбанню як національного, так і світового значення. Нерідко, екологічні наслідки від пожеж 

набувають катастрофічного характеру, що особливо відчувається під час реформування 

економіки та виведення її із кризового стану. На території Липовецької міської ради за останні 

роки  збільшилась кількість пожеж та наслідки від них.   

Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють виникненню пожеж та 

загибелі людей на них, пов'язані із соціально - економічними загальнодержавними процесами, до 

яких слід віднести: 

1. Погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного відомчого) 

фонду, зменшення асигнувань на виконання необхідних протипожежних заходів: 

 ремонт електромереж, систем опалення; 

 очищення підвалів, горищ та здійснення заходів щодо неможливості доступу до них 

сторонніх осіб. 

        Відключення житлового фонду від електропостачання призводить до застосування 

свічок, гасових ламп та використання в них відповідного палива. 

2. Неспроможність населення придбати нові, пожежебезпечні електропобутові 

прилади призводить до використання електропобутових приладів, термін експлуатації яких 

вийшов. 

3. Збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, неможливість 

проведення протипожежної пропаганди серед осіб без постійного місця проживання та тих, хто 

зловживає алкоголем, наркотиками й використання останніми для проживання непристосованих 

для житла місць (підвалів, горищ будинків, тощо). 

4. Недостатня кількість будинків для розміщення поодиноких, престарілих, хворих 

людей та інвалідів. 

5. Недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх попередження з 

причин значного зменшення передплати періодичних видань. 



6. Зростання загибелі дітей на пожежах зумовлено зменшенням кількості дитячих 

дошкільних закладів, що призводить до збільшення кількості дітей, які знаходяться без нагляду 

дорослих. 

7. Збільшується кількість випадків несвоєчасного прибуття до місця пожежі  

пожежних підрозділів через: 

 погіршення телефонного зв'язку, а іноді і його відсутність (непряма причина загибелі 

людей у зв'язку з тим, що виклик надходить пізно); 

 розукомплектування та використання не за призначенням в новостворених приватних 

сільськогосподарських підприємствах пожежної техніки. 

III. Основна мета і завдання Програми 

 Програма забезпечення пожежної безпеки визначає шляхи вдосконалення системи 

протипожежного захисту об’єктів та населеного пункту, організаційні засади його 

функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів у сфері пожежної безпеки. 

 Програмою передбачаються заходи, спрямовані на: 

           -навчання населення міста основним заходам попередження пожеж та проти пожежної 

безпеки; 

 - розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення пожежної безпеки в 

населеному  пункті та на об’єктах; 

 - удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням 

пожежної безпеки в місті; 

- ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та 

оперативного реагування на обстановку; 

 -  посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки на об’єктах незалежно від 

форм власності, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків; 

- удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж; 

-  інформаційне забезпечення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій, установ і населення з питань пожежної безпеки; 

- зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони; 

-  досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері 

пожежної безпеки. 

 Для виконання програми пропонується передбачити в  місцевому бюджеті відповідно до 

діючого законодавства кошти на фінансування заходів з розвитку пожежної охорони на 2019-

2020 роки, а також залучення коштів фондів охорони навколишнього середовища, цільових 

фондів підприємств та організацій.  



ІY. Організаційне та фінансове забезпечення  заходів програми. 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Т
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Виконавці 
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Очікуваний результат 

2019 2020  

 

1 2 3 4 5 9 10 11 

       

1. Ведення щорічної статистичної 

звітності щодо кількості пожеж та 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на території 

міської ради, розгляд питань на комісії  

з техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій з подальшим 

вивченням їх та запобіганням НС. 

2019-

2020 

роки 

Міська рада 

Вкладень коштів 

не потребує 

-- -- Запобігання 

пожежам та 

загибелі людей 

на них 

2. З метою проведення масово-

роз’яснювальної роботи серед 

населення, попередження надзвичайних 

ситуацій, організовувати проведення 

показових навчань в населеному 

пункті. Відповідно до Закону України 

«Про соціальну рекламу», проводити 

здійснення агітаційно-масової роботи: 

розробка листівок, плакатів на 

2019-

2020 

роки 

Міська рада,  

ГУ ДСНС  

у Вінницькій обл. 

21 ДПРЧ  

м. Липовець 

Міський  бюджет -- -- Запобігання 

пожежам та 

загибелі людей 

на них 



1 2 3 4 5 9 10 11 

протипожежну та з питань цивільного 

захисту тематику. Проведення лекцій, 

семінарів інших заходів щодо 

поліпшення техногенної і пожежної 

безпеки населення міста. 

 

3. Забезпечити встановлення біля 

будівель ради, підприємств, установ 

стендів для розміщення наочної 

протипожежної агітації. 

З метою проведення масово-

розяснювальної роботи серед 

населення, попередження надзвичайних 

ситуацій організувати проведення 

показових навчань у населеному 

пункті. 

2019-

2020 

роки 
Міська рада,  

ГУ ДСНС  

у Вінницькій обл. 

21 ДПРЧ  

м. Липовець 

Міський  бюджет - - Забезпечення 

безпечної 

життєдіяльност

і населених 

пунктів  

 

4. 

 

З метою належного реагування на 

надзвичайні ситуації та події, 

розслідування надзвичайних ситуацій, 

подій, в тому числі пов’язаних з 

пожежами передбачити придбання 

паливно-мастильних матеріалів для 21-

ДПРЧ  

м. Липовець 

2019-

2020 

роки 
Міська рада,  

ГУ ДСНС  

у Вінницькій обл. 

21 ДПРЧ  

м. Липовець 

Міський  бюджет  - - Оперативне 

реагування на 

надзвичайні 

події і ситуації 



1 2 3 4 5 9 10 11 

5 Забезпечення з метою оперативного 

реагування на надзвичайні події та 

рятування людей, аварійно-

рятувальним обладнанням: 

бензопилами та запчастинами до них, 

електроболгарками, 

електроперфораторами, 

електровідбійниками, 

електродискорізами, маслостанціями, 

гідроножицями, гідродомкратами, 

пневматичними компресорами, 

пневматичними подушками, 

пневматичними насадками для 

усунення підтікання трубопроводів, 

газопроводів, аварійно-

освітлювальними установками, 

спеціальним бойовим одягом, взуттям 

та спорядженням, спеціальними 

пожежними стволами, апаратами на 

стисненому повітрі та захисними 

масками до них, пожежними рукавами, 

сучасними приладами радіаційної і 

хімічної розвідки та дозиметричного 

контролю, сучасними засобами 

індивідуального захисту. 

2019-

2020 

роки 

Міська рада,  

ГУ ДСНС  

у Вінницькій обл. 

21 ДПРЧ  

м. Липовець 

Міський  бюджет  10000 10000 Оперативне 

реагування на 

надзвичайні 

події і ситуації 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 9 10 11 

6 Здійснення у зв’язку із розширенням 

функцій, покладених на 21-ДПРЧ 

м.Липовець реконструкції, 

перепланування та добудову 

пожежного депо, встановлення 

альтернативного виду опалення, 

проведення поточного ремонту, 

оновлення матеріально- технічної бази 

та комплектування сучасним 

устаткуванням і навчально-

тренувальним обладнанням у 

відповідності до існуючих вимог. 

2019-

2020 

роки Міська рада,  

ГУ ДСНС  

у Вінницькій обл. 

21 ДПРЧ  

м. Липовець 

Міський  бюджет 20000 20000 Оперативне 

реагування на 

надзвичайні 

події і ситуації 

 

  

ВСЬОГО: 

   30000 30000  

 

 

 

Секретар міської ради         А. Лебідь 

 

 

Заступник міського голови                                                                                О. Фоміна 



Додаток 11 до рішення 51 сесії  

Липовецької міської ради  

7 скликання від  грудня 2018 

року  

№  

П Р О Г Р А М А 

відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) 

послуг на 2019-2020 роки 

 

І.Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, підвищення вартості 

паливо- мастильних матеріалів та тарифів на енергоносії призвело до збільшення 

витрат комунальних підприємств на надання житлово-комунальних послуг та 

виникнення  різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані 

послуги  та діючими тарифами, що ставить під загрозу стабільність 

забезпечення населення вказаними послугами належної якості і може призвести 

до: 

-         припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг; 

-         збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товаро-

матеріальні цінності; 

-         виникнення ( збільшення) заборгованості із заробітної плати; 

-         нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і 

неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань. 

 Дана ситуація має сферу негативного впливу на державу, в особі органів 

місцевого самоврядування, комунального підприємства «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради та дочірнього 

підприємства«Липовецьводоканал»,споживачів послуг. 

 Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для 

населення з місцевого бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення 

фінансової діяльності комунальних підприємств в період між встановленням 

нових тарифів 

  

ІІ. Мета Програми. 

 Не допустити погіршення фінансового стану житлово-комунальних 

підприємств, попередити їх збитковість,  погіршення платіжної дисципліни із 

плати податків, зборів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів, 

сприяти своєчасному проведенню розрахунків по заробітній платі та з іншими 

постачальниками і підрядниками.  

ІІІ. Завдання Програми 



 Основними завданнями Програми є: 

 - зменшення фінансового навантаження на сім'ї, які мають незначні доходи, 

в тому числі на ті, члени сім'ї яких через дефіцит робочих місць тривалий період 

часу не мають можливості працевлаштуватися або не працюють у зв'язку з 

незадовільним станом здоров'я, а відповідно, останні не мають права на житлову 

субсидію; 

 - надання фінансової підтримки підприємствам, які надають житлово-

комунальні послуги у місті  населенню по ціні (тарифу), затвердженому рішенням 

виконавчого комітету міської ради, яка є нижчою від економічно-обгрунтованих 

витрат на їх виробництво (надання); 

 - сприяння стабільній роботі житлово-комунальних підприємств, 

покращенню їх матеріально-технічної бази;  

 - підвищення якості послуг, які надаються населенню міста.  

   

IV. Фінансове забезпечення Програми. 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, у межах сум, затверджених на відшкодування різниці між затвердженим 

розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво (надання) житлово-комунальних послуг на відповідний бюджетний 

рік. 

 

V. Порядок відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) 

та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) 

житлово-комунальних послуг 

  

 Відшкодування збитків проводиться на підставі наданого виконавчому 

комітету міської ради розрахунку, у якому можна визначити суму втрат 

підприємства через затвердження виконавчим комітетом міської ради ціни 

(тарифу) нижче економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) 

житлово-комунальних послуг. 

 Платіжні документи на відшкодування сум втрат готуються фінансово-

господарським відділом. 

  

VI.Очікувані результати 



 Виконання положень Програми дасть змогу: 

- виконати вимоги Закону України "Про житлово-комунальні послуги"; 

- забезпечити роботу житлово-комунальних підприємств без збитків; 

- своєчасно сплачувати податки, збори та інші платежі; 

- належно виконувати зобов'язання роботодавця перед працівниками 

підприємства по оплаті праці; 

- залучати до роботи у житлово-комунальних підприємствах відповідальних та 

висококваліфікованих працівників; 

- покращити якість послуг.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О.  

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 
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№  
 

Проект 

Програма розвитку та підтримки галузі культури міста Липовець на 2019 р. 

1. Загальні положення. 
У м.Липовець діють міський клуб, районний Будинок культури, Дитячо-юнацький центр, 3 

бібліотеки, дитяча музична школа .  

Програма розвитку та підтримки галузі культури (далі - Програма) розроблена відповідно 

до Законів України " Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру",   "Про бібліотеку 

і бібліотечну справу", Закону України "Про позашкільну освіту", Конституції України. 

2. Мета Програми 
Метою програми є зміцнення і примноження культурного потенціалу міста, відродження 

духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних 

потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння 

успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір. 

3. Основні завдання Програми: 
- створення умов для якісної роботи закладів та установ культури  здобуття   доступної та 

якісної естетичної освіти; 

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів культури; 

- проведення концертних програм, театралізованих свят і фестивалів на високому 

професійно-художньому та організаційному рівнях; 

- збереження народних традицій, свят і обрядів; 

- робота по збору даних для складання переліку об'єктів, які потребують ремонту, 

благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо; 

- забезпечення систематичного поповнення книжкового фонду, передплати періодичних 

видань для використання бібліотечним закладом міста; 

- створення сприятливих умов для роботи аматорських художніх колективів, об'єднань, 

клубів за інтересами, віковими категоріями. 

4. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних 

внесків громадян, установ та організацій, цільових коштів, інших надходжень не заборонених 

законодавством. 

Зміст заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавець 
Джерела 

фінансування 

Основні обсяги 

фінансування, 

грн. 

Упорядкування 

умов оплати праці  
2019 рік 

Міська 

рада 

Міський 

бюджет 

192 715,00 

Фінансування 

матеріально-

технічної бази та 

інформаційне 

забезпечення 

2019 рік 
Міська 

рада 

Міський 

бюджет  

3100,00 



Оплата  послуг  2019 рік 
Міська 

рада 

Міський 

бюджет  

250,00 

Всього:    196 065,00 

Виконавчому комітету міської ради при формуванні бюджету передбачати кошти на 

фінансування заходів визначених Програмою, у тому числі, забезпечити фінансову підтримку 

часток співфінансування для реалізації проектів громадських організацій по вирішенню 

проблем закладів за умови залучення додаткових коштів з інших джерел.  

5. Заходи щодо виконання програми 

Забезпечити: 

- модернізацію матеріально-технічної бази міського клубу та бібліотеки;  

- проведення ремонтних робіт по утриманню технологічного обладнання, приміщень, 

будівель, елементів благоустрою; 

- придбання сценічних костюмів для дитячих колективів художньої самодіяльності міста; 

- організація та проведення міських свят та  фестивалів спільно з РДА, а саме: День 

Збройних Сил України, День Соборності України, Шевченківські дні, День захисту дітей, День 

Конституції,  День Державного Прапора України, День Незалежності України, річниця з Дня 

Перемоги, визволення України та Липовеччини від німецько-фашистських загарбників. Також, 

ввійшло в  традицію проведення Дня міста, фестивалів: "Купальська спека ", "Пісня родинного 

вогнища""Святий Миколай ,і до нас завітай" та інш. 

- залучення працівників клубних закладів до участі в загальноміських творчих конкурсах і 

фестивалях та сприяти їх участі в районних, обласних та всеукраїнських заходах. 

6. Очікувані результати, ефективність програми 

У результаті виконання Програми очікується: 

1. Збереження  стабільного контингенту учнів шкіл.  

2. Збереження стійкого інтересу до читання та залучення нових читачів.  

3. Удосконалення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів для формування  

творчої еліти галузі.  

4. Забезпечення повноцінного функціонування закладів культури та мистецтв м. Липовець. 

Буде збережено не тільки мережу підвідомчих закладів культури та бібліотеки, а ще і змінено їх 

матеріально-технічну базу.  

5. Задоволення духовних потреб громадян, поліпшення рівня культурного обслуговування 

населення шляхом використання різноманітних форматів проведення заходів. 

 

Секретар міської ради         А. Лебідь 

 

Заступник міського голови       О. Фоміна 
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№  

 

Проект  

ПРОГРАМА підтримки первинної медицини в місті Липовець   

(ФАП – мікрорайон Кам’янка)  у 2019 році 

1. Загальні  положення  

Програма  розроблена  відповідно  до Конституції  України, законів України 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я»,  «Про  місцеве  самоврядування  

в  Україні», Бюджетного  Кодексу України  та інших  нормативно - правових  актів. 

 

2.Мета  програми 

 

Метою  програми  є забезпечення  реалізації  і  захист  конституційних прав  

громадян  України  у  сфері охорони здоров’я ,  поліпшення демографічної ситуації 

територіальної громади  та покращення рівня  медичного  обслуговування  міського 

населення. 

 

3.Основні  завдання  та  напрями  реалізації  програми 

 

Основними  завданнями  та  напрямами  програми є : 

- Створення  організаційних та матеріальних  умов для розвитку первинної  

медицини. 

- Формування та забезпечення функціонування системи надання медичної 

допомоги населенню на основі пріоритетного розвитку первинної медико-

санітарної допомоги. 

- Надання кваліфікованої  медичної допомоги міському  населенню. 

- Забезпечення  ефективної  роботи  ФАПу,  посилення  матеріальної 

зацікавленості в покращені  кінцевих  результатів діяльності  спрямоване  на  

підвищення  відповідальності працівників. 

                   4.Очікувані  результати 

Забезпечення  в повному  обсязі  ефективної  діяльності  міського   ФАПу   (мікрорайон 

Кам’янка) та  покращення рівня медичного обслуговування    населення.  

                            5. Джерела фінансування. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок понадпланових коштів місцевого 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

                                        6. Обсяг фінансування – 120,0 тис. грн. 

Секретар міської ради         А. Лебідь 

 

Заступник міського голови       О. Фоміна 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

Від        грудня 2018 року                                                                       … сесія  7 скликання 

   

Про затвердження  Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2019 р. 

  

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного та соціального розвитку України», міська рада 

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Затвердити «Програму соціально-економічного розвитку м.Липовець на 

2019 рік» (додається). 

2.    Про хід виконання Програми соціально – економічного розвитку    на 

2019 рік інформувати депутатів міської ради у липні 2019 року та  січні 2020 року. 

3.   Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з  

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвистицій  

(Ревацька Л. М). 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

Секретар міської ради                             Лебідь А.М. 

В.о.зав. фін.-госп. відділом                     Баранчук Л.І. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

Виконавець                                               ФомінаО.В. 
                 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 Додаток 1 

                                                                                    до рішення … сесії  Липовецької 

                                                                                міської   ради    7     скликання 

                                                                               від   ….12. 2018 року    № … 

 

П Р О Г Р А М А 

соціально-економічного розвитку міста Липовець 

на 2019 рік 

Вступ 

Програма економічного і соціального розвитку міста Липовець на 2019 рік розроблена 

відповідно до Закону України «Про державне прогнозування  та розроблення  програм   економічного  і  

соціального  розвитку  України». Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального 

розвитку міста. Заходи державного регулювання мають забезпечити у 2019 році зростання реальних  

доходів та поліпшення добробуту  населення міста, збільшення обсягів промислового виробництва, 

підвищення ефективності його ведення. 

Розвиток місцевого самоврядування  тісно пов’язаний з необхідністю зміцнення його фінансово-

економічної бази – надходжень до місцевого бюджету. Відповідно вирішення комплексу соціальних, 

економічних, демографічних, науково – технічних та політичних проблем на місцевому рівні вимагає 

нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу. 

Забезпечити виконання визначених проблем дозволяє програма розвитку  територіальної 

громади. Стратегічне планування розвитку міста узгоджує співпрацю територіальної громади, міської 

ради, приватних  підприємців та громадських організацій, що сприяє оптимальному використанню 

наявних територіальних ресурсів. 

Програма є основою для розробки середньострокових прогнозів соціально-економічного 

розвитку територіальної громади, здійснення яких вимагає одного бюджетного року. На її базі 

формуються інші програми  економічного і соціального розвитку  міста з визначенням  необхідних для 

цього витрат та включенням їх  до бюджету міської ради на наступний рік. 

Прийняття Програми дає змогу самостійно складати і  реалізувати плани розвитку 

територіальної громади, сприяти активному залученню до цього процесу місцевого населення та 

підприємців. 

Розташування, географічний та історичний опис міста 

Місто Липовець лежить на мальовничій Придністровській височині в східній частині Вінницької 

області на відстані 45 км  від обласного центу м. Вінниці. Через Липовець протікає найдовша ліва 

притока Південного Бугу  річка Соб, розділяючи місто навпіл. Липовець складається з п’яти частин – 

Центру і прилеглих до нього мікрорайонів Гайсин, Кам’янка, Скакунка, Березівка. 

Місто Липовець – адміністративно-територіальна одиниця (центр району), яка історично 

сформувалася з кількох давніх поселень. Ще в 1150 р. у літописах є згадка про  чорноклобуцький центр 

Куниль, який гіпотетично був на місці сучасного мікрорайону Скакунка. У 1545 р. згадується Айсин 

Верхній – нині мікрорайон Гайсин. Навколо збудованого в ХVІІ столітті замку  розкинувся  мікрорайон 

Замчесько. Пізніше в склад Липівця влилися села Березівка і Кам’янка. У 1606 р. Айсин (пізніше 

Липовець) отримав Магдебурське право. До 1923 р. м. Липовець було повітовим містом Київської 

губернії. 

 



Загальна характеристика територіальної громади 

Населення м. Липовець станом на 01.01.2018 р. становило 8 642 чол.,  серед яких 4064 чоловіків, 

4578 жінок, в тому числі українців 8455 чол., азербайджанців – 3 чол., білорусів – 16 чоловік, болгар – 2 

чоловіка, вірменів – 2 чоловіки, євреїв -  5 чоловік, молдован – 5 чоловік, німців – 1 чоловік, поляків  - 5 

чоловік, росіян – 142 чоловік, румунів - 1 чоловік,  татар – 2 чоловіки, турків – 1 чоловік,  угорців – 1 

чоловік,  чехів – 1 чоловік. 

На території міста розташовані 3 загальноосвітні школи, в яких навчається 1111 учнів, два 

дитячих садочки, які відвідує 396 дітей, центральна районна лікарня, поліклініка, обласна лікарня 

відновного лікування, центр первинної медико-санітарної допомоги, ФАП. Крім того в місті функціонує 

дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа, районний будинок культури, дві бібліотеки. ЗМІ 

представлені районною газетою «Липовецькі вісті», місцевим радіо та декількома Інтернет-сайтами.  

Економіка міста, крім розташованих тут районних і міських служб (електричні мережі, 

управління газового господарства, телеком, пошта, автодор, водоканал, КП «Комунсервіс»), 3 

банківських установ, представлена багатьма підприємствами, найбільшими з яких є ЛФ ТОВ 

«Яблуневий дар», ЗАТ «Зернопродукт КХП», СТОВ «Липовецьке», ТОВ «Липовецький цегельний 

завод», ПП «Липовецька хлібна база», ТОВ «Липовець АТП», ТОВ «Липовецьке РП «Агромаш+» та 

інші. Значну роль в життєдіяльності міста відіграють і фізичні особи-підприємці (близько 700 осіб). 

Переважно вони представляють торгівлю та сферу послуг.  

 

Житлово- комунальне господарство 

Житловий фонд міської ради складається із 45 багатоквартирних будинків загальною житловою 

площею 27,567 тис. м², з яких 99,0 % житла приватизовано. Опалення квартир здійснюється  

індивідуально, обслуговування комунікацій, допоміжних приміщень, прибирання прибудинкових 

територій проводиться за рахунок власників приватизованих квартир.  

    У 2018 році комунальному підприємству «Комунсервіс» Липовецької міської ради із місцевого 

бюджету на благоустрій міста було виділено 3037 тис. грн. Відповідно підприємством виконано значний 

обсяг робіт по впорядкуванню території та благоустрою в м. Липовець.  

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. 

КП «Комунсервіс» своєчасно проведено прибирання та наведення належного санітарного стану 

на шести кладовищах міста. Протягом року постійно проводилось  обкошування бур’янів та прибирання 

сміття. Для підтримання чистоти та якості надання ритуальних послуг в штаті підприємства наявні дві 

посади – завідуючий кладовищем та робітник ритуальних послуг 

   Проведено формування крон біля 300 дерев породи липа по центральних вулицях міста. 



Значну роботу щодо впорядкування доріг міста проведено  у 2018 році. Із бюджету  міської ради  

профінансовано утримання та поточний ремонт доріг в сумі  2 448 тис.грн. 

 . Проведено поточний ремонт дорожнього покриття: - вулиць Докучаєва; Можайського; 

Л.Муравської; Ярова; Зелена; Бажана; Березівська; Чайковського; Визволення; провулку Докучаєва та 

проїзду Березівського. 

   Проведено поточний ремонт (асфальтування) дорожнього покриття по вулицях 

Коцюбинського, Некрасова, Свято-Покровська, Замкова, Соборності та Набережна на суму 1 095 

тис.грн.. 

          Не дивлячись на виконану роботу, якість доріг по місту залишає бажати кращого. Багато ділянок є 

критичними і потребують негайного поліпшення. 

 

   Проведено поточний ремонт пішохідних доріжок в ДНЗ №1 «Сонечко», вартість робіт 48 945 

грн. (викладено тротуарну плитку). 

Розпочато реалізацію проекту капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, даху) будівлі ДНЗ 

№2 «Малятко». 

 

Закуплено трактор YTO-454 з навісним обладнанням (комунальна щітка, відвал, погрузчик), 

вартістю 520 тис.грн. 

 

  Виділено кошти для придбання фарби для поновлення розмітки «Пішохідний перехід».  

 Встановлено фонтанчик у бесідці по вулиці В.Липківського.    

        Проведено  будівництво мережі   вуличного освітлення по вулицях  Соборності та Пирогова, 

загальна вартість понад 330 тис.грн. 

Проведено заміну світильників на сучасні LED-світильники по вул. В.Липківського, 1-го Травня, 

Героїв Майдану та Грушевського, вартістю 22 тис.грн. 

. 

       Проведено ремонт громадської криниці на вулиці Некрасова на суму 20568,40 грн. 

      Серед першочергових завдань сфери благоустрою, що будуть стояти перед КП «Комунсервіс» та 

Липовецькою міською радою у 2019 році можна виділити продовження роботи щодо укладання 

договорів на вивезення твердих побутових відходів від населення міста; очищення від стихійних 

сміттєзвалищ території міста; наведення належного санітарного стану на центральному сміттєзвалищі 

ТПВ; будівництво комплексу по сортуванню ТПВ; поточний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по 

вул.Шевченка, Виноградній, Соборності. Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях міста, 

а саме  Пушкіна (Поповича, Гончарова та Павлова) та Б.Хмельницького, О.Грабчака.. Продовжити  

будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів багатоповерхових будинків м. Липовець;  

 
У 2018 році проведено певний об’єм робіт щодо поліпшення централізованого водопостачання 

міста. Так, за кошти міського бюджету закуплено і встановлено додаткове обладнання на фільтрувальну 

станцію на свердловині в мікрорайоні Гайсин (Новоселів). 

Завершено будівництво мережі каналізації по вул.. 40-річчя Перемоги 2,4,5,10, вул.. 

Липківського, 30 та вул.. Шевченка. 

На 99 тис.грн. закуплено водопровідні труби для прокладання мережі централізованого 

водопостачання по вул. Некрасова, Вишнева, Нахімова, Матросова та Глінки. 

 З метою збільшення користувачів послуг централізованого водовідведення в м. Липовець у 2019 

р. буде проводитись робота по залученню бюджетних коштів на будівництво мережі каналізації по вул. 

Героїв Майдану, а також на реконструкцію очисних споруд системи централізованого водовідведення.  



На сьогодні головними проблем водопостачання та водовідведення в м. Липовець залишаються: 

- зношеність значної частини мереж водогону;  

- відсутність достатнього забору води в критичний весняно-літній період в центральній частині 

міста; 

- необхідність проведення реконструкції системи очисних споруд; 

- дуже мала частка жителів міста, які користуються послугами централізованого каналізування 

стоків, і, як наслідок, висока вартість тарифів на ці послуги і т. д. 

            Поступове вирішення зазначених проблем буде проводитись як у 2019 р., так і в подальші 

періоди.  

Виробнича сфера 

 

Економіка міста, крім розташованих тут районних і міських служб (електричні мережі, 

управління газового господарства, телеком, пошта, автодор, водоканал, КП «Комунсервіс») 

представлена багатьма підприємствами, найбільшими з яких є ЛФ ПрАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ 

«Липовецьке», ЛФ ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Липовецький цегельний завод», КП «Липовецький 

ковбасний цех», ПП «Липовецька хлібна база», ТОВ «Липовець АТП», ТОВ «Липовецьке РП 

«Агромаш+», ТОВ «Млинппром» та інші. Значну роль в життєдіяльності міста відіграють і фізичні 

особи-підприємці (понад 700 суб’єктів). Переважно вони представляють торгівлю та сферу послуг. 

Торгівля та побутове  обслуговування 

 

На території Липовецької міської ради функціонує 142 підприємств роздрібної торгівлі, в т. ч.: 

- 105 магазинів, з них 14 юридичних осіб; 

- 15  кіосків (4 юридичні особи); 

- 10 аптек та аптечних пунктів (2 юридичні особи).  

Мережа ресторанного господарства складає включає 15 суб’єктів підприємницької діяльності: 

- 10 кафе (2 юридичні особи); 

- 2 бари; 

- 3 їдальні (3 юридичні особи).  

Надають послуги населенню 24 підприємства, в тому числі:  

- 2 – послуги лазень; 

- 6 – перукарські послуги; 

-     3 - пошив та ремонт одягу; 

- 1 – ремонт побутової техніки; 

- 1 – фотопослуги;  

- 6 – ремонт транспортних засобів; 

- 2 – пошив та ремонт взуття; 

- 1 – чистка пір’я ; 

- 1 – ремонт теле-  радіоапаратури; 

- 1 – інші послуги. 

На території міста зареєстровано і паспортизовано два ринки:  



- ринок  торгівлі промисловими і продовольчими товарами; 

- ринок  торгівлі тваринами. 

-  

На засіданнях виконкому міської ради заслуховуються питання про дотримання ветеринарних і 

санітарних вимог на території ринку та приринковій площі, затвердження правил торгівлі на ринку в м. 

Липовець, роботу закладів торгівлі у вечірній час та інші.  

Місцем проведення виїзної торгівлі, враховуючи обмежені можливості щодо розташування 

суб’єктів підприємництва на центральному ринку, рішенням виконавчого комітету визначена приринкова 

площа по вул. Зіндельса в м. Липовець. 

 

Будівництво 

На території міста садибна забудова є пріоритетною і ведеться відповідно до чинного 

законодавства та Правил забудови сіл і селищ Вінницької області. На квартирному обліку міської ради 

перебувають 109 осіб, з них 62 – пільгова черга і 47 - загальна.  

У звітному році завершено роботи по будівництву мережі каналізації по вулицях 40-річчя 

Перемоги, В.Липківського та Шевченка.  

Проводиться капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, горища) будівлі ДНЗ №2 «Малятко». 

 

Освіта 

На території міста Липовець функціонують 3 загальноосвітні школи, 2 дошкільні навчальні 

установи, музична школа, дитячо-юнацький центр та ДЮСШ. У Липовецькій школі – колегіумі І-ІІІ ст. 

№1 ім. Василя Липківського навчається 352 учнів, в Липовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 - 603, в Липовецькій 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 - 156.    

На території міста  функціонує 2 дошкільні установи: №1 "Сонечко" та № 2 "Малятко". Дитячий 

садок №1 відвідують 185 дітей, № 2 – 211. 

Міська рада приділяє певну увагу як дошкільній так і  позашкільній освіті. В місті діє спортивна 

школа та дитячо-юнацький центр. В ДЮЦ працюють 21  гурток, які охоплюють  понад 430 дітей. В 

ДЮСШ діє 28 секцій - охоплено 350 дітей. Гуртківці і спортсмени представляють район на обласних 

конкурсах, змаганнях, олімпіадах.  

Для організації та координації роботи з молоддю при виконкомі міської ради  створено 

молодіжний виконавчий комітет, комісію по роботі з молоддю та розвитку фізичної культури і спорту та 

міський  спорткомітет. 

Охорона здоров’я 

На підвідомчій території медичні послуги населенню надаються центральною районною 

лікарнею, комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької 

районної ради, фельдшерським пунктом та стоматологічними кабінетами (приватної та державної 

форми власності). В місті також діє обласна фізіотерапевтична лікарня відновного лікування. 

У  2018 році з міського бюджету надано матеріальної допомоги на лікування хворих, які 

знаходились в скрутних матеріальних умовах (90 чол.) в сумі 55 100грн 

Одна аптека в місті за ініціативи міської ради обслуговує населення цілодобово.  



Культура 
Мережа закладів культури на території міста представлена 3 бібліотеками, районним будинком 

культури та  міським клубом. В Будинку культури діють 19  клубних формувань,  в тому числі 3  

танцювальні колективи, 2 духових оркестри, в т.ч. міський «Ренесанс», 5 колективів вокально-

естрадного співу,  народні аматорські колективи «Елегія», «Лебедонька», тріо «Берегиня», гурт 

«Веселий день», 4 фольклорні ансамблі «Народні музики» та «Війтівчанка», «Перевесло», «Козачка», 

поетичний народний театр,   любительське об’єднання «Умілі руки». 11 колективам районного будинку 

культури присвоєно звання „Народний …”. В 2018 році   рок-гурту «The Away» -  керівник Я. 

Пшиворський, присвоєно звання «Народний аматорський».  

Бібліотекам міста надається  необхідна допомога, зокрема,  щорічно виділяються кошти на 

проведення підписки періодичних видань. За  рахунок бюджету міської ради у міському клубі 

утримується бібліотекар та завідувач клубом. 

У 2018 році підготовлено та проведено ряд культурно-масових заходів: З нагоди 
відзначення 73-річниці визволення Липовецького району від німецько-фашистських 

загарбників біля Меморіалу Слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники 

підприємств, організацій та установ міста та району. 

Організовано святковий концерт з нагоди святкування Дня працівників житлово-

комунального господарства та побутового обслуговування населення. 

До Дня захисту дітей у місті відбувся захід. Під час проведення заходу було організовано 

різноманітні конкурси, танці. Кожна дитина отримала за участь у святі призи та подарунки. 

З метою підтримки обдарованої молоді та залучення її до вивчення точних наук у місті 

проведено серед старшокласників конкурс «Інтелект міста 2018». 

З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні 

Липовецька міська рада, ветерани та жителі міста вшанували пам'ять тих, хто захищав нашу 

країну в часи Другої світової війни та в теперішній час на сході України. 

В стилі  збереження народних звичаїв та обрядів,  у місті  проведено заходи святкування 

Івана-Купала. 

До Дня незалежності України та Дня українського козацтва було нагороджено медалями, 

подяками та грошовими винагородами учасників АТО, міських спортсменів та обдаровану 

молодь. 

При міській раді діє молодіжний виконком з метою залучення молоді до вирішення 

питань соціально-економічного розвитку міста. Здібна та ініціативна молодь бере активну 

участь у організації проведення різних заходів у місті: конференцій, конкурсів, змагань, 

фестивалів.  

 

Фізкультура  і спорт 

В м Липовець проводиться значний об’єм роботи щодо виконання цільової комплексної 

програми «Фізична культура і спорт – здоров’я нації».     

В місті  функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займаються  біля 350 учнів. 

Приміщення школи газифіковане, проведено ремонт. Для транспортування  дітей на  міжрайонні 

змагання ДЮСШ має автобус. 

 

В 2018 році придбано та встановлено вуличні тренажери на міському стадіоні та розпочато його 

капітальний ремонт (районний бюджет – 500 тис. грн.). Проект «Створення багатофункціонального 

спортивного центру на базі міського стадіону в м.Липовець» став переможцем 15 обласного конкурсу  

територіальних громад (з обласного бюджету виділено 250 тис. грн.).  

З міського бюджету оплачено заяву (6 тис. грн.) футбольної команди «Факел», яка успішно 

приймає участь в чемпіонаті України серед аматорських команд. 



При виконавчому комітеті функціонує спортивний комітет, яким організовано: Кубок 

міської ради з волейболу серед юнацьких команд, відкритий кубок з баскетболу серед 

юнацьких команд, міські змагання з кульової стрільби, міський шаховий турнір приурочений 

святкуванню Дню пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, обласний турнір з шахів, в якому брали участь дві команди нашого міста. 

Зазначені дії посприяли інтенсивному розвитку у м. Липовець контактних видів спорту 

(рукопашного бою, тхеквондо, боксу, ушу).  

З метою популяризації здорового способу життя у місті створено декілька громадських 

організацій та об’єднань: ФМДО «Оріон» на базі  ВАТ РП “Агромаш +» ГФ «Спілка учасників АТО». 

 

Земельні відносини 

Територія Липовецької міської ради займає площу  - 5511,1 га. в тому числі площа 

міста становить  - 1330,2 га., загальна площа ріллі - 4202,58 га.    

Під час проведення паювання земель колишніх КСП "Відродження" та КСП «Липовецьке» в 

приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва передано 2761,3 га 

земель, середній розмір земельної частки (паю) становить 3,0 га.  

Всі   земельні частки (паї) на території  міської ради  використовуються : 

-  ТОВ «Липовецьке» орендує 506,88 га;  

- ПрАТ «Зернопродукт МХП» орендує 1601,56 га. 

-  ФГ «Пума» орендує невитребуваних  земельних часток (паїв) площею – 52,3223га. 

-   Дишкант В. М. орендує земельні паї площею 66,8 га; 

-  ПП Чубатюк Роман Захарович орендує земельні паї площею 255,6  га;  

-  одноосібно використовуються – 234,7 га.   

Загальна площа земель запасу і резервного фонду на території  міської ради складає  1276,7 га., в 

користування надано: 706,4 га 

1. Поєдинок  Раїсі Федорівні – 7,5 га. 

2. ТОВ « Липовецький цегельний завод» - 1,2 га. на видобуванню глини 

Резервний фонд території міської ради займає площу – 308,0419га,  

- Із земель резерву  площею 163,5 га, (ріллі) що перебували у користуванні на умовах оренди у 

ТОВ Липовецьке за період 2015 – 2018 рр, було вилучено та передано у приватну власність учасникам 

АТО земельні ділянки площею 130,9581 га  для ведення особистого селянського господарства . 

Між головним управлінням Держгеокадастру у  Вінницькій області, в особі начальника Козака 

Ю.В. та ТОВ Липовецьке в особі директора Повха Л.І.  у зв’язку із зменшенням площі орендованих 

земель було укладено додаткову угоду до договору оренди землі на земельну ділянку загальною площею 

32,5419 га, орендна плата становить 108883,12 грн.(сто вісім тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 

дванадцять копійок.). 

.- ФГ «Пума»  площею - 70,17 га, орендна плата за 1 га. 983,04 грн., що становить – 68979,9 грн. 

на рік, договір складений  з РДА від 23.01.2008 р., терміном на 10 років,  зареєстрований в ДЗК; 

- у 2014 році Головним управлінням Держземагенства у Вінницькій області надано в оренду  

Чубатюку Роману Захаровичу  «Агромаш» - земельні ділянки площею 24,210 га  та площею 28,550 га 

терміном на 25 років.  



-  Липовецьким  районим міжрайонним управлінням у  Калинівському та    Липовецькому 

районах Головного управління   Держгеокадастру   у Вінницькій області, було подано 

клопотання до Головного управління   Держгеокадастру   у Вінницькій області щодо 

виставлення на аукціон земельної ділянки резервного фонду Липовецької міської ради  площею 

5,000 га, що розташована за межами міста у північно – західному напрямку(за колишнім комбі 

кормовим заводом). 

Загальна площа земель запасу  складає – 735,1 га, з них  в користування надано (для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення 

особистого селянського господарства,) – 706,4 га., в оренду - 8,7 га. Це, зокрема : 

- 7,5 га - Поєдинок Раїсі Федорівні, орендна плата становить – 7361,29 грн. на рік, договір 

складений з міською радою від 22.12.2009 року. 

- 1,2 га на видобуванню глини ТОВ «Липовецький цегельний завод», орендна плата становить 

8840,61 грн. на рік, договір оренди складений з РДА від 25.11.2011 року, зареєстрований в ДЗК від 

16.05.2012 р.  

Крім земель запасу та резервного фонду на території міста знаходяться землі водного фонду - 9 

ставків, загальною площею - 94, 5 га, з них в оренду надано: 

- Марківському Руслану Володимировичу - площею -13,5430 га, договір укладений з Вінницькою 

ОДА ,в особі директора Департаменту агропромислового розвитку Неїлика М.М. орендна плата 

за водний об’єкт 5915,63 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот п’ятнадцять гривень шістдесят три копійки)  

за земельну ділянку 3% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 8749,53 . (вісім 

тисяч сімсот сорок дев’ять гривень),  

- Шевчук Любові Архипівні - ставок ГЕС площею 29,1 га  договір укладений з міською радою,( 

додаткова угода про заміну сторони орендаря)  орендна плата   853,74 грн. за 1 га, орендна плата 

становить 24834,83 грн.; 

- ТОВ «Липовецьке» - ставок (кар'єр), площею 6,9 га,  договір укладений з Липовецькою 

райдержадміністрацією,  орендна плата  -  450,0 грн.  за 1 га, що становить 3044,46 грн. на рік; 

- Козаку Михайлу Васильовичу - площею 0,8152 га, договір укладений з Вінницькою ОДА ,в 

особі в.о директора Департаменту агропромислового розвитку Кононовою І. М. орендна плата за водний 

об’єкт 222,55 грн. (двісті двадцять дві гривні п’ятдесят п’ять копійок)  за земельну ділянку 5% від 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки 612,57 . (шістсот дванадцять гривень п’ятдесят сім 

копійок).  

- Цивилюк Світлані Іванівні - ставок (Кам’янка) площею 0,43 га, договір укладений з 

Липовецькою міською радою з орендною платою в розмірі 18543,40 грн.;     

- громадський ставок (Гайсинський) площею 15,3 га - використовується  Липовецькою міською 

організацією рибоводів-любителів  

центральний ставок площею 16,9 га,  

Невикористаних земель водного фонду залишається  - 26,6895 га з них 15,8 га став Гайсинський, 

10,8 га Кам’янецький. 

З юридичних осіб, до бюджету  міської ради   за одинадцять місяців 2018р надійшло орендної 

плати  на суму – 2095585,89 (два мільйони дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят п’ять  гривень 

вісімдесят дев’ять копійок) грн.            

З фізичних осіб, до бюджету  міської ради  за одинадцять місяців 2018 р. надійшло коштів на 

суму 787981,53 (сімсот  вісімдесят сім тисяч  дев’ятсот вісімдесят одна гривня п’ятдесят три копійки).  



Земельного податку за одинадцять місяців 2018р. надійшло коштів з фізичних та юридичних осіб 

на суму 575749,03 ( п’ятсот сімдесят п’ять тисяч сімсот сорок дев’ять гривень три копійки) .з них: 

юридичні 295290,79 ( двісті  дев’яносто п’ять тисяч двісті  дев’яносто гривень сімдесят дев’ять коп.) , 

фізичні 280458,24 (двісті вісімдесят тисяч чотириста п’ятдесят вісім гривень двадцять чотири копійки.).  

Охорона навколишнього  природного середовища 

У 2018 р. на заходи з охорони навколишнього природного середовища з міського бюджету було 

перераховано 86,5 тис. грн. За рахунок цих коштів було прибрано прибережну смугу р. Соб та її 

притоки, оскільки кількість та обсяги стихійних сміттєзвалищ в прибережних зонах є досить значними. 

Проведено комплекс заходів на завершення реалізації проекту «Екологічна трансформація 

набережної р. Соб», а саме: - озеленення прибережної захисної смуги;  

                         -  монтаж  лінії освітлення. 

 

Однією з найбільших екологічних проблем міста на сьогодні є високий вміст нітратів та заліза у 

питній воді. По деяких свердловинах міста вони перевищують допустимий вміст у декілька разів. 

Головними причинами такої ситуації є наявність стихійних сміттєзвалищ на території міста та навколо 

нього, експлуатація величезної кількості вигрібних ям з порушенням санітарних норм і правил, 

неефективність діючих очисних споруд, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в напрямку 

збільшення використання азотовмісних мінеральних добрив. Повністю ліквідувати  зазначені чинники 

або частково усунути негативний вплив окремих з них досить складно, проте робота в цьому напрямку 

проведена. Зокрема, в 2018р. завершено реалізацію проекту по реконструкції системи централізованого 

водовідведення в м. Липовець по вул. 40-річчя Перемоги та Шевченка в сумі 0,505 млн. грн...  з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Іншим важливим напрямком поліпшення екологічної ситуації в м. Липовець є діяльність щодо 

приведення у відповідність чинним нормативним вимогам роботи центрального полігону твердих 

побутових відходів. Це стосується створення живої огорожі із саджанців дерев навколо нього, 

пересипання грунтом наявних відходів, впровадження технологій сортування ТПВ з подальшою їх 

реалізацією, обладнання рову для відведення дренажних вод від сміттєзвалища з влаштуванням малих 

очисних споруд та ін. Значний об’єм робіт щодо цього був виконаний у 2018 р. Зокрема, постійно 

проводилась рекультивація та підгортання ТПВ на центральному полігоні.  

Замовлено проектно- кошторисну документацію на будівництво сортувальної станції ТПВ. 

Демографічна ситуація 

Населення  міста складає  8642  чоловіки, із них 2700 пенсіонерів, 659 дітей дошкільного  віку, 

1111  школярів, 4172 особи працездатного віку, більше 450 молодих сімей до 30 років. 

Протягом 2017 року у м. Липовець народилось 121 громадян, померло - 125, кількість укладених 

шлюбів - 77. 

Соціальний захист населення 

До ветеранської організації міста входять - 10 ветеранів Великої Вітчизняної війни та   

учасників бойових дій, в т.ч.  57- одинокі пристарілі, 992 ветерани праці, 39 учасників 

інтернаціональних подій, 120 – учасників бойових дій, які приймали участь в АТО. 

Крім того, з метою поліпшення умов проживання та соціального захисту ветеранів 

Великої Вітчизняної війни прийнято Програму "ВЕТЕРАН 2018" на реалізацію якої з бюджету 

виділено кошти в сумі 15 тис. грн 



Ветеранам міста, за ініціативи підприємців сформовано продуктові набори орієнтовною 

вартістю 400 грн. до Дня пам’яті та примирення та 73-річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. 

Постійно проводиться робота з сім’ями, що перебувають у кризових ситуаціях. На 

особливому контролі находяться сім’ї, в яких під опікою/піклуванням перебувають діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування. 

Виконавчим   комітетом  міської ради та її  апаратом  приділяється  певна  увага  питанням 

соціального захисту пільгових   категорій  населення. Матеріальну допомогу було надано 205 

жителям міста на загальну суму 118700 грн.  У зв'язку із суспільно-політичними та військовими 

подіями в державі, міська влада здійснює цілий комплекс заходів щодо надання підтримки та 

соціального захисту учасникам антитерористичної операції, членів їх сімей, зокрема, надано 

одноразової фінансової допомоги на вирішення соціально-побутових проблем для 45 учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей на загальну суму 25 тис.800 грн., 32 сім’ям, які 

опинились в складних життєвих обставинах – 15 тис. 600 грн., ЧАСС 2 – 1300 грн., афганцям 1 

– 500 грн., 29 інвалідам – 13 тис. 700 грн., 9 особам на поховання – 9 тис. грн. 

Обстежуються  умови проживання сімей ветеранів війни, багатодітних родин, що опинились в 

складних життєвих обставинах. 

При виконкомі міської ради працює опікунська рада, робота  якої  направлена на захист інтересів 

і прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки. Питання здійснення опіки над дітьми, 

позбавленими батьківського піклування систематично  заслуховується  на засіданнях  виконавчого 

комітету. 

На обліку в Липовецькій міській раді перебуває 6 дітей, позбавлених піклування батьків. У 

грудні на засіданні виконкому заслухано  питання роботи опікунів щодо належного виховання дітей під 

опікою.  

Проводиться певна робота із захисту та збереження житлових та майнових прав дітей, які 

проживають з батьками. До Новорічних свят організовано новорічну ялинку для дітей з обмеженими 

фізичними можливостями, дітей учасників АТО та дітей сиріт. Всім дітям вручені подарунки.  

Зайнятість населення 

Перебувало на обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.01.2018 р. 192 жителів міста. 

Всього зареєстровано протягом 2018 р. 224 чол., працевлаштовано незайнятих громадян – 142 чол. 

241  чол. знято з обліку без працевлаштування. Брало участь в оплачуваних громадських роботах 

25 чол  

На підприємствах усіх форм власності здійснюється бронювання робочих місць для 

працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, відповідно до діючого законодавства 

проводиться  атестація робочих місць. 

Правопорушення 

Протягом 2018 року співробітниками поліції  Липовецького ВП, в тому числі дільничних 

офіцерів поліції було складено 904 адміністративні протоколи, більшість правопорушень було 

зафіксовано за появу в публічних місцях в п’яному вигляді або розпиття спиртних напоїв у публічних 

місцях; дрібне хуліганство -28, сімейні суперечки між ріднею, кваліфікується законодавством як 

насильство в сім’ї -42.  

       Також керування транспортними засобами в нетверезому вигляді задокументовано в місті -71.  

 За  зверненнями громадян за вище вказаний період надійшло 554 звернень, порушено 107 

кримінального характеру. 

            З метою забезпечення безпеки поліцейських при виконанні ними функціональних обов’язків, 

недопущення травматизму планується придбати засоби індивідуального захисту шоломи та 

бронежилети. 



Поліпшено роботу групи з охорони громадського порядку. На загальних зборах групи 

затверджено графік роботи, проведено інструктаж з її членами, яким вручено посвідчення. Для 

поліпшення її роботи у 2019 р. планується додаткове встановлення засобів відеоспостереження у сквері 

та по вул. В. Липківського,  вул. Героїв Майдану.  

Фінансовий стан 

  За 11 місяців  2018 рік 

              За 11 місяців 2018 року до міського бюджету надійшло 21 484474,91 грн., в тому числі 

до  

                     Загального   фонду    -    20 204834,72  грн.  з них : 

                                                   власних та закріплених доходів – 13 310307,72грн., 

                                                   іншої субвенції                             -6894527,00 грн 

                      

                    Спеціального фонду  -        1279640,19  грн.  з них : 

                                                   власних та закріплених доходів – 732940,19 грн., 

                                                   іншої субвенції                             - 546700,00 грн. 

 

             Виконання по дохідної частини загального фонду місцевого бюджету до уточненого 

плану за 11 місяців 2018 року  забезпечено на 102,53%, перевиконання склало 498851,72 грн.  

 

Надходження до загального фонду міського бюджету забезпечили шість основних складових,а 

саме:  

 

1) Інша субвенція- 6494527,00  

2) єдиний податок- 5757452,48 

3)акцизний податок – 2358304,58 

4)орендна плата – 2982039,98 

5) плата за надання інших адміністративних послуг- 1000586,08 

6) податок на нерухоме майно та земельний податок  - 882222,99 

 

Д спеціального фонду міського бюджету  надійшло – 1279640,19  а саме:  

 

1) Податкові надходження – 25255,42  

2) Неподаткові надходження – 471404,29 

3) Доходи від операцій з капіталом – 236280,48 

4) Офіційні трансферти – 546700,00, з них на   «Будівництво мережі  каналізації по  вул..40 

років Перемоги,2,4,5,10 вул.В.Липківського,30 та вул..Шевченка м.Липовець»в сумі 494700 

грн.  та на  капітальний ремонт кухні дитячого садочка №1 «Сонечко»  - 52000,00 

  

   Уточнений обсяг планових призначень  по  видатковій   частині  загального фонду 

бюджету  міста  Липовець  за 11 місяців 2018  року  затверджений  в  сумі 17173943,00 грн., 

виконаний на 98,05% і складає- 16839431,49 грн.,Спеціального  фонду затверджений  в сумі  

5333133,87 грн.,виконаний на 65,74% і складає- 3506141,57 грн. 

                 

 Видатки загального фонду міського бюджету по програмних класифікаціях за 11 місяців 2018 

року 
 

кодкод Найменування 
Видатки за період  

грн.. 
 

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

3448438 

 

0111010 Надання дошкільної освіти 6927054 
 

0113210 Організація та проведення громадських робіт 17793 
 

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 140833 
 

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 73931 
 

0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів  95125 



 

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 141667 
 

0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 

21938 

 

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 299200 
 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 2914147 
 

0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 

300000 

 

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 7500 

 

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2367127 
 

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 6418,00 
 

0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 

25000,00 
 

0119770     Інші субвенції з місцевого бюджету 53257,00 

 

Всього  16839432 

        Видатки спеціального фонду міського бюджету по програмних класифікаціях за 11 місяців 

2018 року 

кодкод Найменування 
Видатки за період 

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

107525 

0111010 Надання дошкільної освіти 1102779 

 
0113210 Організація та проведення громадських робіт 17895 

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 481597 
0117330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 484653 

 
0117360 Виконання інвестиційних проектів 11527,00 

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 187036 

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 5700 

0117670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 536339 
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природнього середовища 10390 

0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 560698 

 Всього  3506141 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ „ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ  МІСТА ЛИПОВЕЦЬ  НА 2019 РІК” 

 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і проектів 

Відпові-

дальні за 

виконанн

я 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінан-

суван-ня, 

тис. 

грн. 

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.1 
Забезпечення діяльності виконавчого 

комітету 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

4556,98 
Загальний 

фонд 

1.2 Благоустрій міста КП 

«Комун-

Протя-

гом2019
4203,0      

Загальний 



сервіс» року фонд 

1.2.1.   в т. ч. благоустрій кладовищ 

КП 

«Комун-

сервіс» 

Протя-

гом 2019 

року 

43,0 
Загальний 

фонд 

1.3 
Організація та проведення 

громадських робіт  

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

40,72 
Загальний 

фонд 

1.4 
Поточний ремонт і утримання доріг по 

вул. м. Липовець 

КП 

«Комун-

сервіс» 

Протя-

гом 2019 

року 

2500,0 
Загальний 

фонд 

1.5 

Капітальний ремонт дорожнього покриття  

по вул. Пирогова в м. Липовець 

 

КП 

«Комун-

сервіс 

Протя-

гом 2019 

року 

500.0 
Бюджет 

розвитку 

1.6 

Капітальний ремонт фасадів (утеплення 

стін, горища) будівлі ДНЗ №2 «Малятко в 

м. Липовець Вінницької  обл..  

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

500,05 

50,0 

 

Загальний 

фонд 

Бюджет 

розвитку 

 

1.7 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Б.Хмельницького, 

Грабчака, провулку Б.Хмельницького в м. 

Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

450,0 
Понад- 

планові 

1.8 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Глінки, 

А.Шептицького, Матросова та 

Тутківського в м. Липовець  

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

,     450,0 
Понад- 

планові 

  1.9 

Будівництво мереж каналізації по вул. 

Героїв Майдану в м. Липовець Вінницької 

обл.  

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

150,0 
Понад- 

планові 

  1.10 

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, 

що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2019рок

у 

 

300,0 

 

Загальний 

Фонд 

  1.11 

Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

200,0 
Загальний 

фонд 

1.12 
Поповнення статутного фонду КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської ради. 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2019рок

у 

500,0 
Понад- 

планові 



2. Охорона  праці 

2.1 
Виділення коштів на виконання Програми 

з охорони праці ( атестація робочих місць) 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

-  

 3. Освіта 

3.1 
Фінансування дошкільних закладів освіти 

м. Липовець  

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

6261,54 

Офіційні     

трансферт

и  

3.2 
Фінансування дошкільних закладів освіти 

м. Липовець  

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

392,88 
Загальний. 

Фонд 

4. Культура та спорт 

4.1 Проведення культурно-масових заходів 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

130,0 
Загал. 

Фонд 

4.2 
Фінансування закладів культури м. 

Липовець 

Виконав-

чий 

комітет 

 

Протя-

гом 2019 

року 

     

177,675  

 

Загал. 

Фонд 

4.3 

Фінансування заявки для участі в 

обласних змаганнях футбольного клубу 

«Факел» Липовець  

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

6,0 
Загал. 

Фонд 

4.4 
Розвиток фізичної культури і спорту 

громади м.Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2019 

р. 

44,0 
Загал. 

Фонд 

4.5 
Придбання предметів довгострокового 

використання для міського клубу  

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

50,0 
Понадплано

ві 

4.6 Оптимізація роботи з молоддю 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

10,0 
Загал. 

Фонд 

5.Соціальна підтримка незахищених жителів міста 

5.1 
Надання матеріальної допомоги та 

допомоги на поховання     

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

150,0 
Загал. 

Фонд 



5.2 
Надання фінансової підтримки міській 

раді ветеранів 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

15,0 
Понадпла

нові 

6. Екологія 

6.1 Вивезення сміття з прибережних смуг 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

32,0 

Кошти від 

спла-ти 

еко-

податку 

7. Різне 

7.1 
Виготовлення Генерального плану м. 

Липовець 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

270,0 

 

270,0 

Бюджет 

розвитку 

Понадпла-    

нові  

7.2 

Виговлення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж адміністративно-

територіального утворення м.Липовець 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2019рок

у 

190,0 
Загальний 

фонд 

7.3 

Виготовлення технічної документації по 

нормативно-грошовій оцінці земель 

населеного пункту м. Липовець 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2019рок

у 

200,0 
Загальний 

фонд 

7.4 
Реалізація програми  міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

15,0 
Загальний 

фонд 

7.5 
 Реалізація програми  розвитку 

інформаційного простору на 2019р. 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

60 
Загальний 

фонд 

7.6 
сплата внесків до Асоціації міст України -

судовий збір - 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

7,0 

38,0 

Загальний 

фонд 

7.7 

Реалізація програми профілактики 

злочинності та правопорядку на території 

Липовецької міської ради 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 

2019рок

у 

 30,0 

 

Понадпла-    

нові  

 

7.8 

Реалізація програми поліпшення 

техногеннї та пожежної безпеки на 

території Липовецької міської ради 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

 

    30,0 

Понадпла-

нові  

7.9 

Реалізація програми профілактики та 

боротьби з африканською чумою свиней у 

м. Липовець на 2018 рік 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

80,0 
Загальний 

фонд 



7.10 

Реалізація програми відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

40,0 
Загальний 

фонд 

7.11 
Реалізація програми розвитку архівної 

справи 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

8,0 
Загальний 

фонд 

7.12 

Реалізація програми  підтримки первинної 

медицини в місті Липовець (ФАП – 

мікрорайон Кам’янка) у 2018 році, 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

120,0 
Загальний 

фонд 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            МИКОЛА ГРУШКО 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

Від        грудня 2018 року                                                                      51 сесія  7 скликання 

  

Про організацію громадських  

робіт у 2019 році 

  З метою організації громадських робіт, відповідно до частини третьої статті 31 Закону 

України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету Міністрів України № 175 від 20 

березня 2013р. «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити види громадських робіт в м.Липовець у 2018 році, які  мають тимчасовий 

характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії, 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня, мають економічну соціальну та 

екологічну користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування 

безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної 

підготовки, згідно з додатком №1. 

2. Затвердити перелік Роботодавців, за участю яких планується організації громадських 

робіт, згідно з додатком №2. 

3. Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок 

коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

Секретар міської ради                             Лебідь А.М. 

Заст.міського голови                               Кропивницький С.С. 

В.о.зав. фін.-госп. відділом                     Баранчук Л.І. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               ФомінаО.В. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


   Додаток 1 

  до рішення 51 сесії Липовецької  

  міської  ради  7  скликання  від 

 грудня  2018 року   №  

  ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, які  мають тимчасовий характер, економічну соціальну та 

екологічну користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування 

безробітних,  фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття (далі — Фонд) рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію: 

        Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон 

відпочинку і туризму, культових споруд. 

          Благоустрій, прибирання та прорідження придорожніх смуг. 

Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані кладовищ. 

 Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (навчальних 

закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів 

(пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, 

притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання). 

 Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідами, а також догляд за 

хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для 

людей похилого віку. 

 Супровід інвалідів по зору. 

 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку. 

 Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та 

культури. 

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з 

інвалідністю або тимчасово непрацездатних. 

          Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту. 

         Роботи по відновленню територій. 

 

Заступник  міського  голови                             Фоміна О.В. 

 



Додаток 2 

до рішення 51 сесії Липовецької   

міської  ради  7  скликання  від 

грудня  2018  року   №   

 

ПЕРЕЛІК 

Роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт: 

 

- Комунальне підприємство «Комунсервіс»; 

- Липовецька міська рада. 
 

 

 

Заступник  міського  голови                             Фоміна О.В. 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

Від ____ грудня  2018 року                                     51 сесія  7 скликання 

 

 

Про надання дозволу на встановлення  

дорожнього знаку 5.35.1-5.35.2   

«Пішохідний перехід» по вул. 

В.Липківського (перехід до велопарку).. 

 

            Відповідно до ст.ст. 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», «Правил Дорожнього 

руху», ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», беручи до уваги неодноразові звернення мешканців міста, міська рада 

                                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити дорожній знак 5.35.1-5.35.2 «Пішохідний перехід» по вул. 

В.Липківського (перехід до велопарку). 

2. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради забезпечити виконання робіт по 

встановленню даного дорожнього знаку у відповідності до діючих правил та 

стандартів.  

 3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань розвитку 

підприємництва та фермерських господарств, благоустрою та екології, а організацію його 

виконання – заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Кропивницькому С.С.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

В.о.зав. фін.-госп. відділом                    Баранчук Л.І. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О.  

Виконавець                                              Кропивницький С.С. 
  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

Від ____ грудня  2018 року                                     51 сесія  7 скликання 

 

Про затвердження орієнтовного обсягу видатків на виконання заходів 

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою міста Липовець на 2019 рік.  

 

З метою забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м. Липовець, здійснення представницьких та 

інших заходів, відповідно до Бюджетного кодексу України та керуючись ст.ст. 26,59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

м і с ь к а   р а д а 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 

заслуги перед громадою міста Липовець на 2019 рік (додається).  

2. Контроль за виконанням заходів щодо реалізації Програми покласти на  постійну комісію з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності та етики ради Проскуровського В.Ф. та керуючого справами (секретаря) 

виконкому Печолата О.В.   

 

 

Міський голова  Микола ГРУШКО 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


                                                                                          Додаток до рішення  сесії  

                                                                                       Липовецької міської ради 7 скликання 

                                                                                               від   грудня 2018 року № 

  

 

Орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів Програми відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

громадою міста Липовець на 2019 рік  

№ 

п/п 

Найменування предмета 

закупівлі 

Обсяг видатків 

на 2019 рік, 

тис.грн 

1 Бланки Почесних грамот 1,0 

2 Бланки Подяк 1,0 

3 Рамочки, вітальні адреси  2,5 

3 Сувенірна продукція 13,0 

4 Квіткова продукція, вінки 18,0 

5 Вода 0,5 

6 Оренда 4,0 

РАЗОМ: 40,0  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              А.М.Лебідь 

 

Секретар виконкому міської ради                                          О.В.Печолат 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

Від ____ грудня  2018 року                                     51 сесія  7 скликання 

 

Про затвердження Плану діяльності 

Липовецької міської ради та її виконавчого 

комітету з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік та 

перспективного плану роботи Липовецької 

міської ради на 2018 рік 

З метою планування діяльності Липовецької міської ради та її виконавчого комітету щодо 

прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Липовець, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, 

відповідно до  ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Липовецька 

міська рада  

                                                              ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План діяльності Липовецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік (додаток 1).  

2. Виконавчому комітету Липовецької міської ради оприлюднити дане рішення у встановленому 

законом  порядку  в місцевих засобах масової інформації (газета “Липовецькі вісті”) та на сайті 

Липовецької міської ради.  

3. Затвердити перспективний план роботи Липовецької міської ради на 2018 рік (додаток 2).  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики (Проскуровський В.Ф.). 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         МИКОЛА  ГРУШКО 

Секретар міської ради                               Лебідь А.М. 

Виконавець                                                 Назаренко О.О. 
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                  Додаток 1                                                                                             

до рішення 38 сесії Липовецької                                                                                                                                             

міської  ради  7  скликання  від                                                                         

22 грудня   2017    року   №364   

 

 

План 

діяльності Липовецької міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

№ 
п/п 

Назва проекту рішення  
Липовецької міської ради 

 

Цілі прийняття   

регуляторного акта 

 

Назва відповідального 
підрозділу 

 

Строк 
підготовки 

 

 

1. «Про встановлення тарифів на 

послуги з вивезення та 

захоронення твердих 

побутових відходів». 

З метою встановлення 

тарифів на послуги з 

вивезення та 

захоронення твердих 

побутових відходів .  

Заступник міського 

голови  

Протягом року 

2. «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

м.Липовець на 2019 році». 

З метою дотримання 

законодавства України 

та забезпечення 

надходжень коштів в 

бюджет міської ради та 

Приведення розміру 

ставок у відповідність до 

Податкового кодексу 

Відділ правової та 

кадрової роботи 

апарату виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом року 

3. Порядку розміщення 

тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької 

діяльності в м.Липовець» 

 

Забезпечення 

подальшого розвитку 

підприємницької 

діяльності та 

впорядкування  

розміщення тимчасових 

споруд торгівельного, 

побутового та соціально-

культурного 

призначення в 

м.Липовець  

Відділ правової та 

кадрової роботи 

апарату виконавчого 

комітету міської ради 

Протягом року

  

4 Порядок організації та 

проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах 

загального користування в м. 

Липовець, типової форми 

Договору про організацію 

перевезення 

З метою визначення 

процедури підготовки та 

проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів 

на автобусних 

маршрутах загального 

користування 

Відділ правової та 

кадрової роботи 

апарату виконавчого 

комітету міської ради 

Перший 

квартал  

 

     Секретар міської ради                                                                                        Лебідь А.М. 



     Завідувач відділом правової і  кадрової роботи                                               Назаренко О.О. 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ  №  

Від   грудня  2018 року                                                                                        сесія  7 скликання 

Про структуру, штатну чисельність виконавчого 

комітету міської ради, встановлення надбавок, 

преміювання та надання матеріальних допомог 

на 2019 рік 

 

       З метою впорядкування структури та загальної чисельності апарату Липовецької міської ради, 

розглянувши пропозиції міського голови Грушка М.Т. щодо структури та штатної чисельності міської 

ради, відповідно до  статті 10, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами 

та доповненнями,   міська рада    

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А : 

 

   1. Затвердити структуру і  штатний розпис працівників міської ради на 2019 рік (додаток1). 

   2. Затвердити «Положення про преміювання працівників Липовецької міської ради» (додаток  2).          

   3. Встановити на 2019 рік, в межах фонду оплати праці, виплату міському голові: 

   3.1. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення 

при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 

працівника; 

   3.2. щомісячної надбавки, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, в 

розмірі 50% посадового окладу, з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування та надбавки за  вислугу років; 

   3.3. щомісячного, щоквартального, за підсумками року, інший період, до державних і професійних 

свят та ювілейних дат, за сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, за виконання важливих та 

особливо важливих завдань - преміювання у розмірі  не менш як 10% посадових окладів,  згідно з 

додатком 2 до даного рішення.  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.). 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Лебідь А.М.  

Зав. відділом прав. та кадр. роб.                                                       Назаренко О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1                                                                                                

 до рішення  сесії Липовецької                                                                                                                                        

міської  ради  7  скликання  від                                                                                          

грудня   2018    року   № 

 

 

Структура та штатний розпис 

Липовецької  міської ради  на 2019 рік 

С Т Р У К Т У Р А 

Липовецької      міської    ради 

 

1. Міський голова                                                -1 

2. Заступник  міського  голови                                                                 -2 

3. Секретар міської ради                                                   -1 

4. Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)                        -1 

5. Керівник структурного підрозділу                                                           -3    

6. Провідний спеціаліст                                                                                -4 

7. Спеціаліст І категорії                                                                                       - 4 

10. Водій                                                                                                       -1 

11. Прибиральниця                                                       -1 

12. Сторож                                     -3 

__________________________________________________________________ 

      Всього посад – 21, працівників – 20 

 

Штатний розпис  працівників 

Липовецької міської ради 

(органи місцевого самоврядування) 

на 2019 рік 

 

№ 

п/п 

Назва структурного 

підрозділу та посад 

Кількість 

штатних посад 

Посадовий оклад 

(грн.) 

Фонд 

заробітної 

плати на 



місяць 

(грн.) 

1 Міський голова 1 7500 7500 

2 Заступник міського голови 2 6600 13200 

3 Секретар ради 1 6600 6600 

4 Керуючий справами 

(секретар виконавчого 

комітету) 

1 

6600 6600 

5 Фінансово-господарський 

відділ: 

Завідувач фінансово-

господарським відділом 

 

1 

 

 

5800 

 

 

5800 

 

6 Провідний спеціаліст 1 4100 4100 

7 Спеціаліст І категорії 1 4000 4000 

8 Сторож 3 2351 7053 

9 Загальний відділ 

Завідувач загальним відділом 
1 

5800 5800 

10 Спеціаліст І категорії  1 4000 4000 

11 Прибиральниця 1 2351 2351 

12 Водій 1 2455 2455 

13 Відділ правової та кадрової 

роботи 

Завідувач  відділом правової 

та кадрової роботи 

 

 

1 

5800 5800 

14 Спеціаліст І категорії 2 4000 8000 

15 Провідний спеціаліст з 

питань формування та 

ведення реєстру 

територіальної громади 

1 

4100 4100 

16 Провідний спеціаліст –

державний кадастровий 

реєстратор 

1 

 

4100 

 

4100 

17 Провідний спеціаліст – 

державний реєстратор прав 
1 4100 4100 



на нерухоме майно 

 Усього за посадовими 

окладами 
    21 

 95559 

   

           

Секретар міської ради                                             Лебідь   А.М. 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Додаток 2                                                                                             

до рішення  сесії Липовецької                                                                                                                                             

міської  ради  7  скликання  від                                                                                           

грудня   2018    року   № 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛИПОВЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ   РАДИ 

 

 

     Положення про преміювання розроблено на підставі норм Законів  України «Про оплату праці», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 

2006 р. N 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 

02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» 

з відповідними змінами. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення визначає умови та порядок преміювання працівників апарату міської ради, метою якого 

є посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення працюючих до виконання своїх 

обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, виходячи з результатів 

індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні (кінцеві) результати роботи, підвищення її 

ефективності та якості,  забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни. 

1.2. Преміювання  посадових осіб місцевого самоврядування, переможців, виконавців та реалізаторів 

будь-яких проектів, які впливають на соціально-економічний розвиток громади та міста в цілому, може 

здійснюватись за результатами роботи за місяць, квартал, рік,  інший період, відповідно до їх особистого 

вкладу в загальні результати роботи,  а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, за 

сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, за виконання важливих та особливо важливих 

завдань. 

1.3. Положення поширюється на всіх працівників апарату ради та її виконавчих органів. 

1.4. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат за 

підсумками роботи у звітному періоді з урахуванням фактично відпрацьованого часу. 

1.5. Преміювання працівників Липовецької міської ради здійснюється у межах коштів, передбачених на 

преміювання в кошторисі,  та економії фонду оплати праці. 

 

2.Джерела преміювання. 



2.1.Відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р.  №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів», фонд преміювання утворюється у розмірі  не  менш  як  10  відсотків посадових 

окладів та економії фонду оплати праці. 

2.2. Преміювання працівників здійснюється у межах фонду оплати праці.  

 

3.Умови для надання премії , 

показники преміювання, розмір та порядок надання  премій. 

3.1 Премія - це грошова виплата /винагорода працівнику за умови відсутності порушень норм чинного 

законодавства та даного положення за: 

- виконання основних показників роботи та особистий вклад у загальні результати роботи; 

- написання, реалізацію та впровадження муніципальних проектів,грантів та інноваційних ідей; 

- бездоганне і вчасне виконання планів роботи, розпорядчих документів, протокольних доручень та 

завдань керівництва; 

- проявлену ініціативу та креативність при виконанні посадових обов’язків, відданість своїй справі та 

небайдужість до проблем оточуючих; 

- своєчасний розгляд листів установ, організацій, звернень громадян; 

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації. 

3.2. Показником, що дає право працівнику на отримання премії у загальному розрахунковому розмірі, є 

сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, відсутність порушень трудової й виконавської 

дисципліни. 

3.3. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні (кінцеві) 

результати роботи, рівня трудової та виконавської  дисципліни, інтенсивності праці, а також до 

державних і професійних та ювілейних дат  в межах коштів на оплату праці. Міський голова має право 

одноосібно або за поданням, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами 

виконкому прийняти рішення щодо розміру премії працівникам. 

3.4. Преміювання працівників до державних і професійних дат здійснюється в розмірі посадового 

окладу, до ювілейних дат в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника. 

 3.5. Пропозиції щодо зазначеного преміювання подаються завідувачами відділів міської  ради. 

Пропозиції щодо преміювання міського голови подаються заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та затверджуються виконавчим комітетом Липовецької міської ради.  

3.6. Загальний розрахунковий розмір премії ( включаючи міського  голову,  заступників  міського  

голови, секретаря  ради  та  секретаря  виконкому) , що нараховується працівникам, розраховується 

фінансово – господарським відділом, виходячи з фонду преміювання, та визначається у відсотках до 

посадових окладів працівників з урахуванням всіх доплат та надбавок, визначених законодавством 

відповідно до фактично відпрацьованого часу. 

       Рішення про преміювання за підсумками року приймається у грудні поточного року. 

3.7. Помісячне преміювання, преміювання за квартал, півріччя, 9 місяців, один рік, до державних і 

професійних та ювілейних дат, за сумлінне та якісне виконання обов’язків, інші одноразові премії ( 

включаючи міського  голову,  заступників  міського  голови, секретаря  ради  та  секретаря  виконкому), 



здійснюється на підставі розпорядження міського голови, в якому вказується розмір премії у  відсотках 

до посадових окладів працівників.  

3.8. Завідувачі відділів міської  ради за погодженням із профільними заступниками та керуючим 

справами виконкому готують Подання про преміювання щомісячно до 20 числа і подають їх до відділу 

правової та кадрової роботи.  

3.9. Працівникам, звільненим з роботи в тому місяці, за який проводиться преміювання, премія не 

виплачується, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, або звільнилися з роботи за станом 

здоров’я, за переведенням. 

3.10. Премія не виплачується працівникам за час вчіх видів відпусток, тимчасової непрацездатності. 

3.11. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх обов’язків 

(порушень строків  виконання доручень, документів, порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку, неналежне виконання посадових обов’язків, допущення суттєвих помилок та упущень в 

роботі, порушень трудової дисципліни). 

3.12.  Працівникам,  до яких застосовано заходи дисциплінарного стягнення, які визначено 

розпорядженням про притягнення до дисциплінарної відповідальності, премія за підсумками роботи за 

місяць, в якому дисциплінарне стягнення застосовано, не виплачується. 

3.13. Преміюються лише працівники, які призначені на посади відповідно до штатних розписів. 

 

4. Показники збільшення або зменшення розміру премії 

4.1. За виконання особливо важливої роботи з досягненням певних результатів, а також за виконання 

роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв’язку з невідкладними обставинами працівникам 

розмір премії (у відсотках до визначеного розрахункового загального розміру) може бути збільшений – 

до 20 відсотків . 

4.2.  У випадку порушення трудової дисципліни або неналежного виконання своїх  службових 

обов’язків працівник  міської  ради може бути частково або повністю позбавлено премії ( у відсотках до 

визначеного розрахункового загального розміру ), а саме :                                                                                                                                                             

    - за несвоєчасне  або неякісне виконання разових завдань ( доручень )-5 відсотків;  

      - за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків, порушення виконавської дисципліни – 

10 відсотків; 

       - за порушення трудової дисципліни (правил внутрішнього розпорядку) – 100 відсотків. 

 

 

       Секретар міської ради                                                                            Лебідь   А.М. 

       Завідувач фінансово-господарського відділу                             Дзіпетрук І.В.   

             

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ№ 

Від    грудня  2018 року                                                                                   51  сесія  7 скликання 

Про затвердження  штатного розпису 

міської бібліотеки та міського 

клубу на 2019  рік  

          Відповідно до  пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 

Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону  

України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»,  статтей 26, 29 Закону України  

«Про культуру»,  постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпні 2002 року 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери»,  міська рада  

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А : 

          1.Затвердити  штатний розпис  міської  бібліотеки та штатний розпис  

міського клубу на 2019 рік  згідно з додатками 1, 2 ( додаються). 

          2. Ліквідувати з штатного розпису Липовецького міського клубу одну 

штатну одиницю «Керівник народного аматорського колективу»; 

          3. Фінансово - господарському відділу міської ради  проводити відповідні 

розрахунки оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці на 2019 рік 

по даних  установах,  згідно з додатками. 

          4. Додатки 1, 2 даного рішення є його невід’ємною  частиною. 

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька 

Л.М.). 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       МИКОЛА   ГРУШКО 

Секретар міської ради                                            Лебідь  А.М. 

Заст. міського голови                                             Кропивницький С.С. 

Заст. міського голови                                             Фоміна О.В. 

Зав.фінансово-господарським  

відділом                                       Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                                       Назаренко О.О. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


                 

                                                                                                   Додаток 1                                                                                 

                                                                                 до рішення   сесії Липовецької                                                                                                                                                        

                                                                                 міської  ради  7  скликання  від                                                                                                    

                                                                                   грудня   2018    року   №  

 

                                

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

 бібліотеки  

Липовецької міської ради на 2019 рік 

 

 N 

з/п 

Назва структурного 

підрозділу та посад 

Кількість 

штатних посад 

 

Посадовий 

оклад 

 

(грн.) 

Фонд 

заробітної 

плати на 

місяць 

(грн.) 

 

 1 2 3 4 5 

 1. Бібліотекар 1 3323,00 3323,00 

  Всього 1  3323,00 

 

 

     Секретар міської ради                                                                                Лебідь   А.М. 

     Завідувач фінансово-господарським  

      відділом  

                                                                                                                     Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    Додаток 2                                                                                 

                                                                                 до рішення  сесії Липовецької                                                                                                                                                        

                                                                                 міської  ради  7  скликання  від                                                                                                    

                                                                                  грудня   2018    року   №  

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 

міського клубу  на 2019 рік 

 

 N 

з/п 

Назва структурного 

підрозділу та посад 

Кількість 

штатних посад 

 

Посадовий 

оклад 

(грн.) 

Фонд 

заробітної 

плати на 

місяць 

(грн.) 

 

 1 2 3 4 5 

 1. Завідувач клубом 1 4361,00 4361,00 

  Всього 1 4361,00      4361,00 

 

 

     Секретар міської ради                                                                               Лебідь   А.М. 

    Завідувач фінансово-господарським відділом  Дзіпетрук І.В. 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  №
 

Від   грудня   2018  року                                                                      сесія  7 скликання   

 

Про передачу в комунальну власність 

територіальної громади смт. Турбів 

систем водопостачання та каналізаційно- 

очисних споруд 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Передати в комунальну власність територіальної громади смт. Турбів Липовецького 

району Вінницької області  систем водопостачання та каналізаційно – очисних споруд, які 

знаходяться на території смт. Турбів, згідно Додатку . 

2. Липовецькій міській раді (Грушко М.Т.) та Турбівській селищній раді (Завальнюк 

В.В.) здійснити передачу – приймання систем водопостачання та каналізаційно – очисних 

споруд, які знаходяться на території смт. Турбів, зазначених в Додатку 1 до пункту  1 цього 

рішення, з оформленням необхідних документів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій  (Ревацька Л. М.), а 

організацію його виконання – заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  Кропивницькому С.С.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                          МИКОЛА  ГРУШКО  

 
Секретар міської ради                              Лебідь А.М. 

Зав. відділу правової та  

кадрової роботи                  Назаренко О.О. 

Завідувач фінансово-господарським  

відділом                                                                 Дзіпетрук І.В.  

Виконавець                                                                      Кропивницький С.С. 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

ДОДАТОК 

до рішення  

 

 

Перелік основних заобів КП "Липовецьводоканал" в смт.Турбів станом на 31 грудня 2018р 

№з/п Назва  рік  
інв 

номер 

Балансова 

вартість 

Залишкова 

вартість 

1 Артсвердловина №1 1982 1201 30452,97 4831,30 

2 Артсвердловина №4 1982 1202 30452,97 4831,03 

3 Артсвердловина (Чупринівка) 2016 1203 18271,79 11820,96 

4 Станція II підйому води 1982 1208 213170,81 44383,99 

5 РПВ 500 м3 1982 1204 60905,95 9912,42 

6 РТВ 1000м3  1982 1205 51770,05 42246,13 

7 РТВ 1000м3  1982 1206 51770,06 42246,13 

8 Зовнішні мережі воогону 6671 м/п 1982   272381,12 44600,89 

9 Водоочисна установка "Струя" 400м 1982 1218 6204,54 5173,47 

10 Трансформаторна підстанія КТП 2*400/100 1982 1214 3855,76 440,84 

11 Повітряні мережі 1982   10917,38 473,51 

12 Кабельні мережі  1982   8681,03 393,03 

13 Мережі водопостачання (І п.к.6686м) 2010   2000000,00 1291233,31 

14 Мережі водогону (ІІ п.к.6391,3м) 2017   1784898,37 1606408,45 

15 Мережі водогону (1175м/п) 2017   1125392,00 1052833,85 

16 Підземний павільйон 2017   34167,00 30750,36 

17 Повітряні мережі електропостачання (1812м) 2017   224139,00 201725,16 

18 Кабельні лінії електропередач 18м 2017   1381,00 1243,00 

19 Трансформаторна підстанія КТПП 25/10/04 2017   33093,00 29783,64 

20 Кабельні мережі  1981   11848,07 6320,19 

21 Атрсвердловина №5 (Каолінзавод) 1967 1220 8004,00 0,00 

22 Башта Рожновського 1985 1221 1479,00 0,00 

23 Трубопровід 439м 1971   189327,14 44568,95 



24 Щит управління 1970   27,08 0,00 

25 Артсврдловина №6 (Паркова) 1970   0,00 0,00 

26 Мережа водогону d 80мм (1000м) Паркова 1970   0,00 0,00 

27 Мережа водогону d 100мм (900м) ч/з річку 1970   0,00 0,00 

28 Водонапірна башня 25м (невикор.) 1970   0,00 0,00 

29 Щит управління з лічильником 1970   0,00 0,00 

30 Насосний агрегат (в скл. Замінений) 1970   29734,43 0,00 

31 Лічильник води (2шт) 1970   1404,00 0,00 

32 Насос 2016   41628,00 0,00 

33 Мережа вуличного водогону(насел.6000м) 2015   0,00 0,00 

34 Мережа водопроводу (чиста вода) 2016   0,00 0,00 

35 Окислювальні блоки (4 шт) 1982 1400 942894,48 472688,99 

36 Біоставки очистки (3 шт) 1982 1401 251438,52 119162,29 

37 Мулові майданчики (4 шт) 1982 1402 377157,78 247967,07 

38 Будівля виробничо-побутова 1982 1403 1244332,98 198002,52 

39 Будівля котельні 1982 1404 314298,13 271114,21 

40 Будівля хлораторної 1982 1405 12859,63 9182,85 

41 Зовнішні мережі каналізації (6000м) 1982 1046 204326,38 32421,50 

42 КНС 1982   128903,27 21390,63 

43 Автомобіль ГАЗ5319(цестерна) 1991   9984,88 0,00 

44 Ескаватор ЕО26-21 1991   8885,98 0,00 

45 Кабельні мережі  1981   8433,88 3389,27 

  Всього:     9748872,43 5851539,94 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ  №   

Від   грудня   2018 року                                                                       сесія 7 скликання 

Про затвердження розпорядження  

міського голови «Про продовження 

Контракту з керівником комунального підприємства 

«Липовецьводоканал» шляхом підписання нового» 

  

Розглянувши умови Контракту з керівником комунального підприємства 

«Липовецьводоканал» від 27 березня 2018 року, відповідно до пункту 6.3. Статуту 

комунального підприємства «Ливовецьводоканал» Липовецької міської ради, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити розпорядження міського голови №119-рк від 21 листопада 2018 року 

«Про продовження Контракту з керівником комунального підприємства 

«Липовецьводоканал» шляхом підписання нового» 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л. М.) 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО    

                                                                      

Секретар міської ради                                            Лебідь  А.М. 

Заст. міського голови                                             Кропивницький С.С.  

Завідувач фінансово-господарським 

відділом                                                               Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                                       Назаренко О.О. 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  __грудня  2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

 

Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення громадян Романової Оксани Володимирівни, Григорук 

Валентини Михайлівни та Стукана Олександра Анатолійовича про поновлення договору 

оренди, відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 288, 289 Податкового 

кодексу України, ст. 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Поновити дію договору оренди землі № 104/03-04 від 01.02.2018 на земельну ділянку 

площею 0,0015 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:0784, з цільовим призначенням 

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

комерційного використання, І економіко-планувальна зона 10 оціночний район, яка знаходиться 

в м. Липовець, вул. Зіндельса, який  укладений між Липовецькою міською радою та Романовою 

Оксаною Володимирівною, (інформація з обмеженим доступом), шляхом укладання додаткової 

угоди про поновлення договору оренди землі. 

1.1.  Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі, строк дії договору становить 1 рік.  

1.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що на 2018 рік складає 890,60 грн. (н.г.о 1м
2 – 

659,76 грн.) з подальшим 

урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її 

розміру, з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі та переглядається 

один щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної плати, 

визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з 

вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення 

орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за 

кожний день прострочення. 

2. Поновити дію договору оренди землі № 10/03-04 від 01.04.2013 на земельну ділянку 

площею 0,0060 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2015, з цільовим призначенням 

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

комерційного використання, І економіко-планувальна зона 10 оціночний район, яка знаходиться 

в м. Липовець, вул. Зіндельса, який  укладений між Липовецькою міською радою та Григорук 

Валентиною Михайлівною, (інформація з обмеженим доступом), шляхом укладання додаткової 

угоди про поновлення договору оренди землі. 

2.1.  Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі, строк дії договору становить 1 рік.  



2.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що на 2018 рік складає 3562,70 грн. (н.г.о 1м
2 – 

659,76 грн.) з подальшим 

урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її 

розміру, з моменту з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі та 

переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної 

плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з 

вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення 

орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за 

кожний день прострочення. 

3. Поновити дію договору оренди землі № 171/03-02 від 02.02.2009 на земельну ділянку 

площею 0,0746 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:1456, з цільовим призначенням 

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

комерційного використання, І економіко-планувальна зона 17 оціночний район, яка знаходиться 

в м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 17 А, який  укладений між Липовецькою міською радою 

та Стуканом Олександром Анатолійовичем, (інформація з обмеженим доступом), шляхом 

укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі. 

3.1.  Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі, строк дії договору становить 5 рік.  

3.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що на 2018 рік складає _________ грн. (н.г.о 1м
2 

 659,76 грн.) з подальшим 

урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її 

розміру, з моменту з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі та 

переглядається один раз на два роки у разі зміни умов господарювання, зміни граничних 

розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, 

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених 

законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,2 

відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

4. Зобов’язати вищезазначених заявників: 

4.1 у 20-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою міською 

радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткові угоди про поновлення 

договорів оренди землі; 

4.2 у 5-денний строк, після укладення угод про поновлення договору оренди землі, 

провести державну реєстрацію поновленого права користування земельними ділянками; 

 4.3 копії укладених угод про поновлення договорів оренди землі, в 5-денний строк після 

державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   
   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА ГРУШКО 

 

 



 

 

УКРАЇНА 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    

 
 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  __грудня  2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

Про відкладення для додаткового  

вивчення клопотання, яке стосується 

передачі СТОВ «Дружба» із земель  

комунальної власності в оренду земельної ділянки 

 

 

Розглянувши клопотання СТОВ «Дружба» про  передання земельної ділянки в оренду,  

відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 

необхідність додаткового вивчення питання про передачу із земель комунальної власності в 

оренду земельної ділянки та детального ознайомлення з наданими документами комісії з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відкласти до наступної сесії Липовецької міської ради розгляд питання, яке стосується 

передачі СТОВ «Дружба» із земель комунальної власності в оренду земельної ділянки 

загальною площею 3,2893 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2433, з цільовим 

призначенням 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства, яка розташована в м. Липовець, по вул. Липова, 31. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30    

 
 2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  __грудня  2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

 

Про припинення приватизації  

та вчинення будь-яких дій, спрямованих 

на приватизацію (продаж) об’єкту приватизації 

 

Відповідно до пункту 6 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», керуючись пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», приймаючи до уваги інформаційне повідомлення на 

сайті електронної торгової системи https://prozorro.sale , (за посиланнями:  UA-PS-2018-12-10-

000021-1) та рекомендації аукціонної комісії з продажу об'єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Липовець, які підлягають приватизації,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити приватизацію та вчинення будь-яких дій, спрямованих на приватизацію 

(продаж) об’єкту приватизації: 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, скасувавши/вносячи зміни до рішення 40 

сесії 7 скликання Липовецької міської ради №382 від 23.01.2018 в частині продажу на 

конкурсних засадах, шляхом проведення електронного аукціону вищезазначеного об'єкту, 

залишивши всі інші положення у згаданому рішенні без змін.  

2. Сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та 

гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям вищезазначеного об’єкту. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, а організацію його 

виконання на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 

 

 

https://prozorro.sale/


 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
проект    РІШЕННЯ 

Від         грудня   2018року 51 сесія  7  скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та  

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  

встановлення (відновлення) меж для 

укладання  договору  оренди  землі 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 93, 124, 126, 186 Земельного кодексу України та ст. 56 

Закону України «Про землеустрій» , міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Лозіцькій Ганні Миколаївні (проживає: інформація з обмеженим доступом) -  

затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності, площею 0,0250 га кадастровий номер 0522210100:01:001:0676, яка знаходиться в м. 

Липовець   по вул. Шаталова, 4, а саме на утворені в результаті поділу: 

- земельну ділянку  комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером: 

0522210100:01:001:2771  площею 0,0202 га, яка знаходиться за адресою: м. Липовець   по вул. 

Шаталова, 4. 

- земельну ділянку  комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером: 

0522210100:01:001:2770  площею 0,0048 га, яка знаходиться за адресою: м. Липовець  по вул. 

Шаталова, 4. 

   1.1 Лозіцькій Ганні Миколаївні передати в оренду земельну ділянку площею 0, 0048 га, з 

кадастровим номером 0522210100:01:001:2770, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва  

та обслуговування будівель торгівлі, І економіко-планувальна зона 17 оціночний район, яка 

розташована за адресою: м. Липовець, вул. Шаталова, 4,   

1.2  Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 5 

років.   

            1.3  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі  

__ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає     _____  грн. 

(н.г.о -31725,53 грн., що за 1м
2 

 - 661 грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації. 

Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання 

чинності цього рішення, та переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни 

граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін 

і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану 

орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у 

розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


2. Іващук  Ганні  Миколаївні (проживає: інформація з обмеженим доступом) - затвердити 

технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

площею 0,0705 га з кадастровим номером 0522210100:01:001:0691, яка знаходиться в м. 

Липовець   по вул. Шаталова, 4, а саме на утворені в результаті поділу: 

- земельну ділянку  комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва індивідуальних гаражів з кадастровим номером: 0522210100:01:001:2768  площею 

0,0555 га, яка знаходиться за адресою: м. Липовець   по вул. Шаталова, 4. 

- земельну ділянку  комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва індивідуальних гаражів з кадастровим номером: 0522210100:01:001:2769  площею 

0,0150 га, яка знаходиться за адресою: м. Липовець   по вул. Шаталова, 4. 

    2.1 Іващук Ганні Миколаївні передати в оренду земельну ділянку площею 0, 0150 га, з 

кадастровим номером 0522210100:01:001:2769, з цільовим призначенням 02.05 для будівництва 

індивідуальних гаражів,  І економіко-планувальна зона 17 оціночний район, яка розташована за 

адресою: м. Липовець, вул. Шаталова, 4,   

2.2  Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 5 

років. 

            2.3  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі  

__ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає     _____  грн. 

(н.г.о – 39656,35 грн., що за 1м
2 

  264,37 грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації. 

Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання 

чинності цього рішення, та переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни 

граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін 

і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану 

орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у 

розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

3. Криворуці Олександру Борисовичу  (проживає: інформація з обмеженим доступом) - 

затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності, площею 0,0293 га з кадастровим номером 0522210100:01:001:0709, яка знаходиться в 

м. Липовець   по вул. Шаталова, 4, а саме на утворені в результаті поділу: 

- земельну ділянку  комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером: 

0522210100:01:001:2772  площею 0,0193 га, яка знаходиться за адресою: м. Липовець   по вул. 

Шаталова, 4. 

- земельну ділянку  комунальної власності із земель житлової та громадської забудови для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером: 

0522210100:01:001:2773  площею 0,0100 га, яка знаходиться за адресою: м. Липовець   по вул. 

Шаталова, 4. 

    3.1 Криворуці  Олександру  Борисовичу  передати в оренду земельну ділянку площею 0, 

0100 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2773, з цільовим призначенням 03.07 для 

будівництва та обслуговування  будівель  торгівлі,  І економіко-планувальна зона 17 оціночний 

район, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Шаталова, 4,   

3.2  Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 5 

років. 

            3.3  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі  

__ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає     _____  грн. 

(н.г.о – 66094,86 грн., що за 1м
2 

 661 грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації. 

Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання 

чинності цього рішення, та переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни 

граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін 

і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану 



орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня у 

розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

4.  Зобов’язати вищезазначених громадян: 

4.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою міською 

радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договори оренди землі; 

4.2. у 5-денний строк, після укладення договорів оренди землі, провести державну 

реєстрацію права користування (оренди) на земельні ділянки; 

 4.3. копії укладених договорів оренди землі, в 5-денний строк після державної реєстрації, 

подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

5. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету Липовецькеої 

міської ради внести  зміни до земельно-кадастрової документації.    

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

                                                                        



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

 

Від  __грудня  2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

 

Про передачу в оренду  

земельної ділянки  

 

Розглянувши звернення заявників, відповідно до ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 

Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій»,  «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

  В  И  Р  І  Ш  И  Л  А   

             1. Громадянину Обухову Івану Олександровичу( проживає: інформація з обмеженим 

доступом) – передати  у користування на умовах  оренди земельну ділянку  для  будівництва  

індивідуальних гаражів  площею 0,0555 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2768,  І 

економіко-планувальна зона 17 оціночний район, яка розташована за адресою: м. Липовець, 

вул. Шаталова, 4.   
1.1.  Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 1 

рік. 

1.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі  

__ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає     _____  грн. 

(н.г.о 1м
2 

  _____грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна 

вноситися щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та 

переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної 

плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з 

вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення 

орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за 

кожний день прострочення. 

__ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає     _____  грн. 

(н.г.о 1м
2 

  _____грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна 

вноситися щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та 

переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної 

плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з 

вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення 

орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за 

кожний день прострочення  

2.  Зобов’язати вищезазначеного  громадянина: 

2.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою міською 

радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договори оренди землі; 

2.2. у 5-денний строк, після укладення договорів оренди землі, провести державну 

реєстрацію права користування (оренди) на земельні ділянки; 



 2.3. копії укладених договорів оренди землі, в 5-денний строк після державної реєстрації, 

подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   
   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

  

Від __  грудня 2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення громадянина Обухова І.О., про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Шаталова, 4, в м. 

Липовець, керуючись статтями 25, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 79-1, 120, 122, 

123 Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Громадянину  Обухову  Івану  Олександровичу (адреса проживання: інформація  з  

обмеженим  доступом ) – надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 0522210100:01:001:2768, загальною площею 

0,0555га, на дві ділянки площею 0,0355 га та 0,0200 га – пропорційно займаним площам під 

об’єктами нерухомого майна, що перебуває у власності ( для обслуговування гаражного 

приміщення), по вул. Шаталова, 4, в м. Липовець. 

2. Зобов’язати заявника  в  двохмісячний термін з моменту прийняття даного рішення, 

укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними організаціями, договір на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Виготовлення 

документації із землеустрою є ризиком замовників. 

3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

погодити із службами, які здійснюють контроль за охороною та використанням земель у  

встановленому законом порядку та передати на затвердження до Липовецької міської 

ради. 

4. Дане рішення дійсне протягом одного року з моменту його прийняття. 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                            МИКОЛА ГРУШКО 
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У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-

mail: lypovetsmr@gmail.com 

проект  РІШЕННЯ  № 

Від __ грудня 2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

Про  затвердження   технічної   документації 

із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)   

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою  

та передачу безкоштовно  у власність земельних ділянок, в зв’язку з встановленням та 

уточненням площ земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території міста, враховуючи 

погодження суміжних меж землевласниками та землекористувачами, керуючись статтями 22, 

25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 

Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», п. 34, ч. 1 ст. 

26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безкоштовно у власність земельні 

ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки), гаражного будівництва та ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності, які розташовані в межах населеного  пункту, наступним 

громадянам : 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Розташування 

земельної 

ділянки 

Загальна 

площа 

земельної 

ділянки, га 

В тому числі 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня житлового 

будинку 

Для 

ОСГ 

Для 

індивідуального 

гаражного 

будівництва 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1. Данчишин  

Анатолій  

Васильович 

(проживає:  

інформація  з  

обмеженим  

доступом) 

вул. 

Набережна, 57 
0,1000 0,1000 

 

 

 

- 

 

0522210100:01:004:1217 

 

2. Бабак  Віктор  

В’ячеславович 

(проживає: 

інформація  з  

обмеженим  

вул.Котляревсь

кого, буд. 21 
0,1500 0,1000 

 

 

0,0500 

 

- 

- 

 

 

0522210100:01:002:1422 

0522210100:01:002:1423 
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доступом) 

3. Дем’янюк  

Анатолій  

Іванович  

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

Вул.Ломоносо

ва, 120  
0,1000 0,1000  - 

 

0522210100:01:004:1222 

 

4. Кухарчук  

Петро  

Максимович 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 

 

 

 

вул.І.Франка,3

1 

Поле №1 

Скакунка 

 

0,2221 

 

0,0721 

 

 

 

 

0,1500 

 

 

- 

 

- 

 

 

0522210100:01:003:1699 

 

0522210100:01:003:1700 

5. Бартош  

Валерій 

Михайлович  

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

пров.Ломоносо

ва, 8 
0,1500 0,1000 

 

 

0,0500 

 

 

0522210100:01:004:1224 

0522210100:01:004:1225 

6. Прокоп’юк 

Геннадій 

Іванович 

(проживає: 

інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул.Коцюбинсь

кого, 72 

 

 

 

 

 

поле №4 

Гайсин 

0,2712 

 

0,0717 

0,0283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0212 

 

0,1500 

 

 

 

 

 

 

 

0522210100:01:004:1227 

0522210100:01:004:1229 

 

 

0522210100:01:004:1228 

 

0522210100:01:004:1212 

2.Зобов»язати  заявників: 

2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України; 

2.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до статей 

125, 126  Земельного кодексу України. 

3. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради внести  

зміни до земельно-кадастрової документації.    

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                    МИКОЛА ГРУШКО 



 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

проект  РІШЕННЯ  № 

  

Від __  грудня 2018 року                                                                       51  сесія  7 скликання   

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у 

користування на умовах оренди 

 

 

Розглянувши клопотання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у 

користування на умовах оренди, керуючись статтями 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 93, 122, 123, 124, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Громадянинам  Федоріну Костянтину Івановичу (інформація  з  обмеженим  доступом) та 

Якимів Наталії Миколаївні (інформація  з  обмеженим  доступом) затвердити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передати у користування на умовах оренди земельні ділянки: 02.01 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), з кадастровим номером 0522210100:01:002:1333, площею 0,1000 га, та 

01.03 для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером 

0522210100:01:002:1334, площею 0,0600 га. Земельні ділянки розташовані за адресою: м. 

Липовець, вул. Весняна, 3 (ІІІ економіко-планувальна зона 26 оціночний район).  

2.1  Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 

_____ років.  

2.2.  Встановити розмір орендної плати, відповідно до ст. 288 Податкового кодексу 

України, за земельну ділянку з кадастровим номером   0522210100:01:002:1333, у грошовій 

формі в розмірі __ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік 

складає ________ (______________________), (н.г.о 1м
2 – 

135,71 грн.), за земельну ділянку з 

кадастровим номером 0522210100:01:002:1334, у грошовій формі в розмірі __ % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що на 2018 рік складає ________ 

(______________________), (н.г.о 1м
2 – 

32,90 грн.),  з подальшим урахуванням щорічної 

індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту 

набрання чинності цього рішення та переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, 

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, 

підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, 

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено 

документами, зміни нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та 

в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, 

стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 
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3.  Зобов’язати вищезазначеного громадянин: 

3.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою міською 

радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договір оренди землі; 

3.2. у 5-денний строк, після укладення договору оренди землі, провести державну 

реєстрацію права користування (оренди) на земельні ділянки; 

 3.3. копію укладеного договору оренди землі, в 5-денний строк після державної 

реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                               МИКОЛА ГРУШКО 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  

 

Від       18   грудня 2018 року                                                                       51 сесія  7 скликання 

   

Про внесення змін до Інноваційної програми 

поліпшення водопостачання міста на 2016 – 

2020 роки.  

 

 

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,  

заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови 

Кропивницького С. С. 

                                                        В И Р ІШ И Л А : 

 

1.Доповнити  план заходів виконання Інноваційної програми поліпшення 

водопостачання міста на 2016-2020 роки пунктами наступного змісту: 
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2.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвистицій  (Ревацька Л. 

М.), а організацію його виконання – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Кропивницькому С.С.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О.  

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

№ 

п/п 

План заходів Сума витрат, тис. грн. 

 
2017 2018 2019 2020 

13. 
Забезпечення функціонування водопровідно - 

каналізаційного господарства 

 

330,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

200 

 

 

 

13.1. 
в т.ч. забезпечення контролю якості води 

водозабірних свердловин.  

 

47,3 

 

50,4 

 

50,4 

 

13.2. 
 

в т.ч. придбання предметів, матеріалів та 

обладнання 

 

207,6 

 

100 

 

100 

 

13.3 
 

в т.ч. оплата послуг для забезпечення 

функціонування водопровідного–каналізаційного 

господарства 

 

 

   

 

 

75,4 

 

 

- 

 

 

49,6 

 

14. 
Забезпечення стабілізації фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств 

 

665,980 



 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 
проект    РІШЕННЯ 

Від         грудня   2018року 51 сесія  7  скликання 
 

Про надання дозволу  гр. Зінченку Денису Васильовичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення  

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

у власність  

 

 

        Розглянувши клопотання гр. Зінченко Д.В., додані до нього графічні матеріали, 

відповідно до статей 12, 40, 116, 118, 121, 122, 186-1 Земельного кодексу України, статті  50 

Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                 

                                                     ВИРІШИЛА: 

 

  1. Надати дозвіл гр. Зінченку Денису Васильовичу (проживає: інформація з обмеженим 

доступом-) надати дозвіл на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0100 га у власність для будівництва індивідуального гаража, яка  

розташована в м. Липовець,  по вул. Героїв Майдану із земель житлової та громадської 

забудови комунальної власності. 

   2. Громадянину  Зінченку  Денису Васильовичу: 

   2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

   2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного законодавства  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з 

питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 
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У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

   РІШЕННЯ  №  

Від      грудня  2018 року                                                                             сесія  7 скликання 

Про погодження штатних розписів дошкільних навчальних 

закладів, КП «Комунсервіс»та КП «Липовецьводоканал» 

 

 Відповідно до ст.ст. 10, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  керуючись п.9.5 Статутів дошкільних навчальних закладів №1 та  №2, 

наказом  Міністерства освіти і науки України №1055 від 04.11.2010 року  

(зареєстровано Мінюстом 23.11.2010 року за №1157/18452) «Про затвердження 

типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,  міська рада    

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А : 

1. Погодити  штатні  розписи  Липовецького дитячого садка  №1 та Липовецького 

дитячого садка  №2, КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради та КП 

«Липовецьводоканал»  на 2019 рік (додатки 1-4). 

2. Фінансово - господарському відділу міської ради  проводити відповідні 

розрахунки оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці на 2019 рік 

по даних  установах,  згідно з додатками. 

3. Додатки 1-3 даного рішення є його невід’ємною  частиною. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька 

Л.М.). 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       МИКОЛА   ГРУШКО 
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Секретар міської ради                                            Лебідь  А.М. 

Заст. міського голови                                             Кропивницький С.С. 

Заст. міського голови                                             Фоміна О.В. 

Завідувач фінансово-господарським  

відділом                                                         Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                                     Назаренко О.О. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 
 


