УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від

10 січня 2019 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

53 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2019 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 РІШ И Л А :
1. Внести зміни до п. 1.4; 1.6 Основних заходів «Програми соціальноекономічного розвитку м. Липовець на 2019р.» виклавши їх у наступній
редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Відповідальні за
виконання
3

Обсяг
Термін
фінансув
виконаання,
ння
тис.
грн..
4

5

Джерело
фінансування
6

1. Житлово-комунальне господарство
1.4

Поточний ремонт і утримання доріг
по вул. м. Липовець

КП
«Комунсервіс»

Протя- 2500,0
гом 2019
року
270,56

1.6

Капітальний ремонт фасадів
(утеплення стін, горища) будівлі
ДНЗ №2 «Малятко в м. Липовець
Вінницької обл..

Виконавчий
комітет

Протя- 500,05
гом 2019
року
424,0

Загальний
фонд
Вільний
залишок
Бюджет
розвитку
Вільний
залишок

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2019 р.» пунктами наступного змісту:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Відповідальні Термін фінансува Джерело
виконаза
ння,
фінансуння
виконання
тис.
вання
грн...
3

4

5

6

22,9

Вільний
залишок

5,0

Вільний
залишок

3,24

Вільний
залишок

11,9

Бюджет
розвитку

1. Житлово-комунальне господарство
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Пушкіна,
1.13
Павлова, Гончарова , Поповича та
Подільська в м. Липовець

Виконавчий комітет

Будівництво мереж зовнішнього
1.14 освітлення по вул. Соборності,
Пирогова в м. Липовець

Виконавчий комітет

Капітальний ремонт дорожнього
покриття (тротуару) по вул.
1.15
Липківського, 37-39, 57 в м.
Липовець (експертиза)

КП «Комунсервіс»

Протягом
2019
року
Протягом
,
2019
року
Протягом
2019
року

7. Різне
7.1
3

Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права
на неї

Виконавчий комітет

Протягом
2019
року

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

Зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Дзіпетрук І.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

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 10 січня 2019 року

53 сесія 7 скликання

Про поновлення договору оренди
комунального майна територіальної
громади міста Липовець
Розглянувши клопотання Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області щодо продовження дії договору оренди частини адмінбудівлі
Липовецької міської ради для Липовецького районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області,
відповідно до статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
статей 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись
Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у
власності територіальної громади міста Липовець, затверджених рішенням Липовецької
міської ради 42 сесії 6 скликання № 458 від 24 грудня 2012 року із змінами та
доповненнями, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію договору оренди частини адмінбудівлі Липовецької міської ради
№1 від 07.02.2018 уклавши із Головним територіальним управлінням юстиції у
Вінницькій області (для Липовецького районного відділу ДРАЦС Головного
територіального управління юстиції у Вінницькій області), угоду про поновлення
вищезазначеного договору на частину адмінбудівлі Липовецької міської ради, що
розташована по вул. В.Липківського, 30, м.Липовець, площею 60, 92 м2 , строком на 1 рік з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, встановивши орендну плату 1 (одна) гривня
на рік.
2. Доручити міському голові підписати угоду про поновлення договору оренди
частини адмінбудівлі Липовецької міської ради та договір про відшкодування витрат на
утримання орендованого нерухомого майна.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО
Рудик В.Ю.

