УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від __лютого 2019 року

54 сесія 7 скликання

Про перелік об'єктів та визначення видів
безоплатних суспільно-корисних робіт,
на яких можуть відбувати покарання особи,
засуджені до громадських робіт,
правопорушники, на яких судом накладене
адміністративне стягнення у виді громадських робіт
На виконання ст. 56 Кримінального кодексу України, статей 36, 39 Кримінальновиконавчого кодексу України, статей 24, 30-1, 321-3 Кодексу України про адміністративні
порушення, на підставі ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ",
враховуючи погодження із Липовецьким районним сектором філії Державної установи
«Центр пробації» у Вінницькій області, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити перелік об'єктів, на яких засуджені відбуватимуть покарання у виді
громадських робіт на 2019 рік (додаток 1).
2. Встановити перелік видів безоплатних суспільно-корисних робіт, які виконуватимуть
особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт на 2019 рік (додаток 2).
3. Встановити перелік об’єктів, на яких будуть працювати особи, що притягнуті до
адміністративної відповідальності у виді громадських робіт на 2019 рік (додаток 3).
4. Встановити види безоплатних суспільно-корисних робіт які виконуватимуть особи що
притягнуті до адміністративної відповідальності у виді громадських робіт на 2019 рік
(додаток 4).
7.Організацію, контроль за виконанням, оформлення відповідних документів покласти
на КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності та директора КП «Комунсервіс» (Бондаренко
М.В.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО
Кропивницький С.С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Додаток 1
до рішення 54 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від __________2019 року №
Перелік об’єктів,
на яких засуджені відбуватимуть покарання у виді громадських робіт
Територія , що відноситься до міської ради в т.ч. :
- кладовища;
- стихійні сміттєзвалища;
- пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;
- парки,сквери, спортивні майданчики;
- вулиці міста та території загального користування;
- зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.
Заступник міського голови

Фоміна О.В.

Додаток 2
до рішення 54 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від __________2019 року №
Види безоплатних суспільно-корисних робіт,
які виконуватимуть особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт:
- прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, вулиць, кладовищ та
територій, які прилягають до житлових приміщень та інших об’єктів комунального
господарства;
- озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до житлових приміщень
та інших об’єктів комунального господарства;
- облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, скошення трави,
вирубка чагарників.
- облаштування територій, які прилягають до житлових приміщень та інших об’єктів
комунального господарства;
- фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.
Заступник міського голови

Фоміна О.В.

Додаток 3
до рішення 54 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від __________2019 року №
Перелік об’єктів, на яких будуть працювати особи що притягнуті до адміністративної
відповідальності:
Територія, що відноситься до міської ради в т.ч.:
- кладовища;
- стихійні сміттєзвалища;
- пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;
- парки, сквери, спортивні майданчики , що відносяться до міської ради;
- вулиці міста та території загального користування;
- зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.
Заступник міського голови

Фоміна О.В.

Додаток 4
до рішення 54 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від __________2019 року №
Види безоплатних суспільно-корисних робіт, які виконуватимуть особи, притягнуті до
адміністративної відповідальності:
- прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, вулиць, кладовищ,
територій, які прилягають до житлових приміщень та інших об’єктів комунального
господарства;
- озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до житлових приміщень
та інших об’єктів комунального господарства;
- облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, скошення трави,
вирубка чагарників;
- фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.
Заступник міського голови

Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __лютого 2019 року

E-

54 сесія 7 скликання

Про перелік об'єктів для відбування
адміністративного стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт та види цих робіт для порушників,
на яких судом накладено адміністративне стягнення
у вигляді суспільно корисних робіт
Розглянувши запит начальника Липовецького районного сектору філії Державної
установи «Центра пробації» у Вінницькій області Пилипчука С.І. від 03.01.2019 року № 4,
керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", статтею 311 та 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою забезпечення
застосування до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення такого
адміністративного стягнення, як суспільно корисні роботи, Липовецька міська рада
В И Р І Ш ИЛА:
1. Встановити перелік видів робіт на 2019 рік для порушників, на яких судом накледено
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, згідно з Додатком 1 до
даного рішення.
2. Встановити перелік об'єктів на 2019 рік для відбування порушниками
адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, згідно з Додатком 2 до
даного рішення.
3. Контроль за виконанням рішення та оформлення відповідних документів покласти на
КП «Комунсервіс» (Бондаренко М.В.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО
Кропивницький С.С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Додаток 1
до рішення 54 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від __________2019 року №
Перелік об'єктів на 2019 рік для відбування порушниками адміністративного
стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
Територія, що відноситься до Липовецької міської ради в т.ч.:
- кладовища;
- стихійні сміттєзвалища;
- пам’ятники, братські могили загиблим воїнам, обеліски;
- парки, сквери, спортивні майданчики, що відносяться до міської ради;
- вулиці міста та території загального користування;
- зони санітарної охорони водозабірних об’єктів.
Заступник міського голови

Фоміна О.В.

Додаток 2
до рішення 54 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від __________2019 року №
Перелік видів робіт на 2019 рік для порушників, на яких судом накледено
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
Види робіт, які виконуватимуть порушники:
-прибирання дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, вулиць, кладовищ,
територій, які прилягають до житлових приміщень та інших об’єктів комунального
господарства;
-озеленення парків, скверів, вулиць, територій, які прилягають до житлових приміщень
та інших об’єктів комунального господарства;
-облаштування парків, вулиць, кладовищ, обрізка кущів та дерев, скошення трави ,
вирубка чагарників;
-фарбування дитячих майданчиків, побілка дерев та бордюрів.
Заступник міського голови

Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від __ лютого 2019 року
Про затвердження проекту
на обласний конкурс проектів
розвитку територіальних громад

54 сесія 7 скликання

Заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови Фоміної О.В.,
відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити для подання на шістнадцятий обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад проект «Благоустрій паркової зони та створення зони відпочинку для
дітей з обмеженими фізичними можливостями «Вільний простір»».
2. У випадку включення даного проекту до числа переможців шістнадцятого обласного
конкурсу проектів розвитку територіальних громад, передбачити в міському бюджеті на
2019 р. виділення коштів для співфінансування запланованих заходів відповідно до
розробленої форми бюджету.

3. Заступнику міського голови Фоміній О.В. забезпечити своєчасне подання
затвердженого проекту та супровідних матеріалів для участі у шістнадцятому обласному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО

Кропивницький С.С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від __лютого 2019 року
Про внесення змін до структури та
штатного розпису працівників
Липовецької міської ради

54 сесія 7 скликання

З метою впорядкування структури та штатного розпису працівників Липовецької
міської ради, розглянувши пропозиції міського голови Грушка М. Т., відповідно до статті 10,
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до структури та штатного розпису працівників Липовецької міської
ради (додаток №1 до рішення міської ради від 18 грудня 2018 року № 525 «Про структуру,
штатну чисельність виконавчого комітету міської ради, встановлення надбавок,
преміювання та надання матеріальних допомог на 2019 рік»), а саме:
1.1. Вивести посаду «провідного спеціаліста з питань формування та ведення реєстру
територіальної громади» з відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету
Липовецької міської ради та ввести посаду «провідного спеціаліста з питань формування та
ведення реєстру територіальної громади» в загальний відділ виконавчого комітету
Липовецької міської ради;
1.2. Вивести посаду «спеціаліста 1 категорії» із загального відділу виконавчого комітету
Липовецької міської ради та ввести посаду «спеціаліста 1 категорії» у відділ правової та
кадрової роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради.
2. Дане рішення набирає чинності з 01 березня 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій. (Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від __лютого 2019 року
Про надання згоди на прийняття
до комунальної власності
територіальної громади міста Липовець
книжкового фонду, що становив єдиний
бібліотечний фонд бібліотек Липовецького району

54 сесія 7 скликання

Відповідно Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності», керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи лист № 456/01-17 від 23.10.2018 року начальника відділу культури і
туризму Липовецької РДА Терлецького Г.О., Липовецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Липовець бібліотечного фонду, що становив єдиний бібліотечний фонд бібліотек
Липовецького району.
2. Дане рішення направити Липовецькій районній раді для прийняття рішення про
передачу спільного комунального майна у комунальну власність територіальної громади
міста.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
інформаційної політики, освіти, культури і спорту.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Кропивницький С.С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від __ лютого 2019 року

54 сесія 7 скликання

Про надання у 2019 році
пільг щодо плати за землю
Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 10, підпункту 14.1.147 пункту 14.1. статті 14, статей 30,
265, 269, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та залучення інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року пільги щодо плати за землю на території міста
Липовець, звільнивши від її сплати наступні юридичні особи:
1.1.комунальне підприємство «Комунсервіс» Липовецької міської ради;
1.2. Комунальне підприємство «Липовецьводоканал» Липовецької міської ради Вінницької
області;
1.3.Головне управління Національної поліції у Вінницькій області за земельну ділянку
0522210100:01:001:2711 по вул. Героїв Майдану, 75 в м.Липовець, Вінницької області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Липовецької міської
ради з питань з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Секретар міської ради
Лебідь А.М.
Зав. відділу правової та кадрової роботи Назаренко О.О.

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
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54 сесія 7 скликання

Про відмову у погодженні графічних
матеріалів місця розміщення та площі
земельної ділянки
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 12, ст. 123 Земельного кодексу України, розглянувши
клопотання громадянки, учасниці бойових дій Криворученко Ірини Іванівни, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити громадянці Криворученко Ірині Іванівні (адреса проживання: 22500 Вінницька
обл., м. Липовець, вул. Героїв Майдану, буд. 50, кв.12, ідент. номер 2909905540 ) у
погодженні графічних матеріалів місця розміщення та площі земельної ділянки площею 2,0
га (рілля).

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;
mail: lypovetsmr@gmail.com
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Про поновлення договорів
оренди землі
Розглянувши звернення громадянки Боднарчук Олени Миколаївни про поновлення
договору оренди землі, а також аналогічні звернення громадянки Карліної Людмили
Миколаївни та фізичної особи-підприємця Мартинюк Світлани Миколаївни з доданими
ними заявами про бажану відсоткову ставку орендної плати та її економічне обгрунтування,
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
ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію договору оренди землі № 165/03-02 від 19.01.2009 на земельну
ділянку площею 0,0128 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:5017, 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 Мартинюк Світланою Миколаївною, (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 2019 рік складає 7599,70 грн. (н.г.о 1м2 – 659,69 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 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.
2. Поновити дію договору оренди землі № 164/03-02 від 19.01.2009 на земельну
ділянку площею 0,0128 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:5018, 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 Карліною Людмилою Миколаївною, (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 2019 рік складає 7599,70 грн. (н.г.о 1м2 – 659,69 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.
3. Поновити дію договору оренди землі № 03/03-04 від 12.02.2013 на земельну ділянку
площею 0,0105 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:1052, з цільовим призначенням
03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для
обслуговування малої архітектурної форми, І економіко-планувальна зона 10 оціночний
район, яка знаходиться в м. Липовець, вул. Зіндельса, який укладений між Липовецькою
міською радою та Боднарчук Оленою Миколаївною, (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 1 рік.
3.2. 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 2019 рік складає 6234,13 грн. (н.г.о 1м2 – 659,69 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 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день
прострочення.
4. Зобов’язати вищезазначених заявників:
4.1 у 30-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;
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Про затвердження звітів суб’єктів
оціночної діяльності про експертну грошову
оцінку земельних ділянок, затвердження вартості
земельних ділянок з метою їх продажу як таких,
які не підлягають продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах)

54 сесія 7 скликання

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, Законом України «Про
оцінку земель», рішенням 50 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 15.11.2018
№517, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 «Про
експертну грошову оцінку земельних ділянок», розглянувши звіти про експертну грошову
оцінку земельних ділянок, виконані суб’єктами оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС» та
Вінницькою торгово-промисловою палатою, з метою продажу земельних ділянок, які не
підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) та забезпечення
надходження коштів до бюджету розвитку міста, Липовецька міська рада
В И Р І Ш И ЛА:
1.1 Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС» про експертну
грошову оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2227, загальною площею 0,0500 га, з цільовим
призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14.
1.2 Згідно звіту суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС» про експертну грошову
оцінку земельної ділянки затвердити вартість земельної ділянки, яка не підлягає продажу на
конкурентних засадах, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2227, загальною площею
0,0500 га, з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14,
яка станом на 21.01.2019 становить 42 003 грн. (сорок дві тисячі три гривні).
1.3 Передати у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах ТОВ «Бривар»
земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:2227, загальною площею 0,0500
га, з цільовим призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14,
(відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки) за 42 003 грн. (сорок
дві тисячі три гривні).
1.4 Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2227, загальною площею 0,0500 га, з цільовим призначенням 11.02 для

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за
адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 з ТОВ «Бривар».
1.5 Зобов'язати директора ТОВ «Бривар» Варфоломеєва Михайла Дмитровича,
протягом 60 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, укласти договір
купівлі-продажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2227, загальною площею 0,0500 га, з цільовим
призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка
розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 із Липовецькою міською
радою та посвідчити його в нотаріальному порядку.
1.6 Кінцевим терміном сплати вартості в повному обсязі за договором купівліпродажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим
номером 0522210100:01:001:2227, загальною площею 0,0500 га, з цільовим призначенням
11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за
адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14, вважати день підписання відповідного
договору.
2.1 Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС» про експертну
грошову оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2739, загальною площею 0,0657 га, з цільовим
призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за
адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 б.
2.2 Згідно звіту суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС» про експертну грошову
оцінку земельної ділянки затвердити вартість земельної ділянки, яка не підлягає продажу на
конкурентних засадах, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2739, загальною площею
0,0657 га, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 б, яка станом
на 21.01.2019 становить 105866 грн. (сто п'ять тисяч вісімсот шістдесят шість гривень).
2.3 Передати у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах ТОВ «Бривар»
земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:2739, загальною площею 0,0657
га, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка
розташована за адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 б, (відповідно до звіту про
експертну грошову оцінку земельної ділянки) за 105866 грн. (сто п'ять тисяч вісімсот
шістдесят шість гривень).
2.4 Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2739, загальною площею 0,0657 га, з цільовим призначенням 03.07 для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: м. Липовець,
вул. 40 років Перемоги, 14 б з ТОВ «Бривар».
2.5 Зобов'язати директора ТОВ «Бривар» Варфоломеєва Михайла Дмитровича,
протягом 60 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, укласти договір
купівлі-продажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах , з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2739, загальною площею 0,0657 га, з цільовим
призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за
адресою: м. Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 б із Липовецькою міською радою та
посвідчити його в нотаріальному порядку.
2.6. Кінцевим терміном сплати вартості в повному обсязі за договором купівліпродажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим
номером 0522210100:01:001:2739, загальною площею 0,0657 га, з цільовим призначенням
03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за адресою: м.
Липовець, вул. 40 років Перемоги, 14 б, вважати день підписання відповідного договору.
3.1 Затвердити звіт суб’єкта оціночної діяльності Вінницької торгово-промислової
палати про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на

конкурентних засадах, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2720, загальною площею
0,1171 га, з цільовим призначенням 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. В. Липківського, 65.
3.2 Згідно звіту суб’єкта оціночної діяльності Вінницької торгово-промислової палати
про експертну грошову оцінку земельної ділянки затвердити вартість земельної ділянки, яка
не підлягає
продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2720, загальною площею 0,1171 га, з цільовим призначенням 03.15 для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за
адресою: м. Липовець, вул. В. Липківського, 65, яка станом на 28.12.2018 становить 175 760
грн. (сто сімдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень).
3.3 Передати у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах ПП «ПВКП
«Богдан» земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:2720, загальною
площею 0,1171 га, з цільовим призначенням 03.15 для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. В.
Липківського, 65, (відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки) за
175 760 грн. (сто сімдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень).
3.4 Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу
земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2720, загальною площею 0,1171 га, з цільовим призначенням 03.15 для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована за
адресою: м. Липовець, вул. В. Липківського, 65 з ПП «ПВКП «Богдан».
3.5 Зобов'язати директора ПП «ПВКП «Богдан» Чернієнко Світлану Олексіївну,
протягом 60 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, укласти договір
купівлі-продажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2720, загальною площею 0,1171 га, з цільовим
призначенням 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. В. Липківського, 65 із
Липовецькою міською радою та посвідчити його в нотаріальному порядку.
3.6 Кінцевим терміном сплати вартості в повному обсязі за договором купівліпродажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим
номером 0522210100:01:001:2720, загальною площею 0,1171 га, з цільовим призначенням
03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка
розташована за адресою: м. Липовець, вул. В. Липківського, 65, вважати день підписання
відповідного договору.
4. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу
покласти
на покупців земельних ділянок.
5. Зарахувати до суми, яку покупці мають сплатити за земельні ділянки авансовий
внесок, який сплачений відповідно до укладених договорів.
6. Після державної реєстрації права власності на земельні ділянки (з моменту
поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря), договори оренди
вищевказаних земельних ділянок вважати такими, що припинили свою дію з дати реєстрації
припинення права оренди.
7. Реєстрацію припинення права оренди земельних ділянок покласти на орендарів.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально
- економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Спеціаліст відділу
правової та кадрової роботи Рудик В.Ю.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com
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Про припинення права користування
земельними ділянками
Керуючись статтями 12, п. а ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України, 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. Припинити право користування земельними ділянками у зв’язку з добровільною
відмовою згідно, поданих заяв, наступній громадянці:
1.1 Буглаєві Наталії Олександрівні (інформація з обмеженим доступом) – площею
0,1500 га , з них , для ведення особистого селянського господарства 0,0500 га, для
будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га. Земельна ділянка розташована у м. Липовець по
вул. І.Франка,3.
2. Вилучену земельну ділянку передати до земель запасу Липовецької міської ради.
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;
mail: lypovetsmr@gmail.com
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Про розгляд звернень громадян
щодо внесення змін до попереднього
рішення сесії міської ради, в частині,
що стосується розміру орендної плати
за землю
Розглянувши звернення громадянки Цивилюк Світлани Іванівни щодо зменшення
розміру орендної плати за земельну ділянку площею 0,4313 га, з кадастровим номером
0522210100:01:005:0387, громадянина Голуба Миколи Петровича щодо зменшення розміру
орендної плати за земельну ділянку площею 1,016 га, з кадастровим номером
0522210100:01:001:2168 та керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України , статтями
25, 26, 59, 60, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 4, 5, 6
Закону України “Про оренду землі ”, статтею 288 Податкового кодексу України, враховуючи
пропозиції постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та залучення інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити Цивилюк Світлані Іванівні, (проживає: інформація з обмеженим
доступом) в зменшенні розміру орендної плати за земельну дiлянку площею 0,4313 га, з
кадастровим номером 0522210100:01:005:0387 з цільовим призначенням 10.07 для
рибогосподарських потреб, вид використання: для риборозведення та рибальства, ІІІ
економіко-планувальна зона 27 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець (мікрорайон
Кам'янка) .
2. Відмовити Голубу Миколі Петровичу, (проживає: інформація з обмеженим
доступом) в зменшенні розміру орендної плати за земельну дiлянку площею 1,016га, з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2168 з цільовим призначенням 11.02 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, ІІ економіко-планувальна
зона 19 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 79.
3. 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;
mail: lypovetsmr@gmail.com
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Про припинення договорів
оренди землі шляхом їх
розірвання за згодою сторін
Розглянувши звернення громадян Лозіцької Ганни Миколаївни, Іващук Ганни
Миколаївни, Криворуки Олександра Борисовича, відповідно до ст.12, 141 Земельного
кодексу України, ст. 31, 34 Закону України “Про оренду землі”, ст. 26, 59 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.1. Припинити дію договору оренди землі №90/03-02 від 25.05.2007 укладеного між
Липовецькою міською радою та громадянкою Лозіцькою Ганною Миколаївною (проживає:
інформація з обмеженим доступом) відносно земельної ділянки з площею 0,0250 га, з
цільовим призначенням 03.07 для будівництва розміщення та будівель торгівлі, яка
знаходиться в м. Липовець, вул. Шаталова, 4, уклавши угоду про припинення
вищезазначеного договору за взаємною згодою сторін.
1.2. Припинити дію договору оренди землі №91/03-02 від 25.05.2007 укладеного між
Липовецькою міською радою та громадянкою Іващук Ганною Миколаївною (проживає:
інформація з обмеженим доступом) відносно земельної ділянки з площею 0,0705 га, з
цільовим призначенням 02.05 для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в м.
Липовець, вул. Шаталова, 4, уклавши угоду про припинення вищезазначеного договору за
взаємною згодою сторін.
1.3. Припинити дію договору оренди землі №89/03-02 від 25.05.2007 укладеного між
Липовецькою міською радою та громадянином Криворукою Олександром Борисовичем
(проживає: інформація з обмеженим доступом) відносно земельної ділянки з площею 0,0293
га, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка
знаходиться в м. Липовець, вул. Шаталова, 4, уклавши угоду про припинення
вищезазначеного договору за взаємною згодою сторін.
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;
mail: lypovetsmr@gmail.com
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Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель комунальної власності
безоплатно у приватну власність
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельні ділянки для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для
будівництва індивідуальних гаражів та для ведення особистого селянського господарства,
керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122, Земельного кодексу України, ст. 22, 25,
55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями Закону
України «Про Державний земельний кадастр», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель
комунальної власності безоплатно у приватну власність, наступним громадянам:
№
п
/ Прізвище, ім’я, по
п батькові,
адреса проживання,
ідентифікаційний код

1

2

Вивдюк Сергій
Іванович
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Сема Анатолій
Петрович 22500,
проживає: інформація з
обмеженим доступом

Місце розташування
земельної ділянки

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)
для будівДля
Гаражн
ництва та
ведення
е
обсл. ж/б
ОСГ
будівн
орієнтовн ицтво
о
ю площею

вул. Івана Франка, 3

0,1000

0,0228

-

вул. Лермонтова,25

0,0700

-

-

3

4

5

6

7

8

9

Кащук Надія Іванівна
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Савко Олена Федорівна
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Савко Василь
Васильович
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Мельничук Катерина
Максимівна,
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Гайдамака Микола
Іванович,
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Громик Лідія
Михайлівна,
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Бондар Марія
Леонтіївна,
проживає: інформація з
обмеженим доступом

поле №1 Скакунка

-

0,1500

-

вул. І.Франка, 40

0,0800

-

-

вул. І.Франка, 48

0,1000

0,0800

-

вул. Лермонтова,29

0.1000

0.1700

-

пров. Чехова, б .8

0,1000

0,0600

-

вул. Озерна, 34

0,10

0,34

-

вул. В. Копитка, 5

0,10

0,10

-

2. Тригуб Віктору Вікторовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом),
Ярошевській Олені Вікторівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) та Цивилюк
Марії Вікторівні (проживає: інформація з обмеженим доступом)– надати дозвіл на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право спільної сумісної власності на
земельну ділянку загальною площею 0,2600га, в тому числі: 0,1000 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,1600га для
ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована в м.
Липовець, вул. Суворова, б.
3. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх
загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних
матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
4. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
5. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
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 __ лютого 2019 року
Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
із земель комунальної власності
в користування на умовах оренди

№
54 сесія 7 скликання

Розглянувши заяву громадян про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу у користування на умовах оренди, керуючись статтями 12, 93, 123
Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про Державний земельний
кадастр», п. 34 ст. 26, стаття 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Павлющенко Ніні Олександрівні (проживає: інформація з обмеженим доступом) – надати
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності в користування на
умовах оренди, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка
розташована в м. Липовець, вул. Набережна, 39.
2. Зобов’язати заявницю в двохмісячний термін з моменту прийняття даного рішення,
укласти з відповідними ліцензованими землевпорядними організаціями, договір на
розроблення відповідної документації із землеустрою. Розроблення
документації із
землеустрою є ризиком замовників.
3. Розроблену документацію із землеустрою погодити із службами, які здійснюють контроль
за охороною та використанням земель та передати на затвердження до Липовецької міської
ради.
4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради внести
зміни до земельно-кадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ГРУШКО
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

МИКОЛА

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ №
Від ___лютого 2019 року

54 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:
1. 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

1.

Поліщук
Володимир
Климентійови
ч
проживає:

Розташува
ння
земельної
ділянки

вул.
Гагаріна,
18

Загаль
на
площа
земель
ної
ділянк
и, га

В тому числі
Для
Для
будівн ОСГ
ицтва
та
обслуг
овуван
ня
житлов
ого
будинк
у

0,1000

0,1000

Для
інди
віду
альн
ого
гара
жно
го
буді
вни
цтва

Кадастровий номер
земельної ділянки

0522210100:01:001:2776

інформація з
обмеженим
доступом

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Клещов
Євген
Олексійович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Косенко Зоя
Василівна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Головатюк
Василь
Васильович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Головатюк
Лідія
Антонівна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Коберник Зоя
Іванівна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Адамчук
Світлана
Миколаївна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Цибровська
Тамара
Борисівна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

вул.
Пирогова,8

0,1000

0,1000

0522210100:01:003:1754

вул.
І.Франка,
42а

0,1000

0,1000

0522210100:01:003:1757

вул.
І.Франка,
42

0,2082

0,1082

0,1000

0522210100:01:003:1756

0522210100:01:003:1755

вул.І.Фран
ка

0,1200

0,1200

0522210100:01:003:1758

вул.
Докучаєва

0,0760

0,0760

0522210100:01:002:1428

0522210100:01:001:2774
вул.
Іллінецька

вул.
Замкова,
16

0,1200

0,1551

0,1000
0,0200

0522210100:01:001:2775

0,0551

0522210100:01:001:2751

0,1000
0522210100:01:001:2750

Присяжнюк
Віталій
Васильович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
10. Присяжнюк
Жанна
Миколаївна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
9.

вул.
Яблунева,
11

0,1200

0,0200

0522210100:01:002:1427

0,1000

0522210100:01:002:1426

0522210100:01:005:0609
0,1000
вул.
Озерна, 1

0,1900

0,0550

0522210100:01:005:0611

0,0350
11. Цибровський
Василь
Васильович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
12 Ліпатова
Надія
Іванівна,
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
13 Парфенюк
Віктор
Дмитрович,
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
14 Федоренко
Світлана
Борисівна,
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

0522210100:01:005:0610

0,1000
вул.
Затишна, 4

0522210100:01:005:0607

0,3000
0,2000

вул.
Чернишевс
ького, 5

вул.
Декабристі
в, 19

0,0528

0,0528

-

0,2700

0,0200

-

0,1500

0,2000

0522210100:01:001:2780

0522210100:01:001:2781

0,1000

поле №1
Березівка

Вул.
Ломоносов
а, 78

-

0522210100:01:005:0608

0,1000

0522210100:01:001:2783

0,1000

0522210100:01:001:2782

0522210100:01:004:1226
0522210100:01:004:1223

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

Інформація про виконання делегованих повноважень виконкомом
Липовецької міської ради протягом 2018 року.
Протягом поточного року Липовецькою міською радою реалізовано
комплекс заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку
на 2018 рік.
Стаття 28.Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
За 2018 рік до міського бюджету міста Липовець всього надійшло 23245,39
тис.грн., в тому числі до
Загального фонду - 21219,42 тис.грн з них :
власних та закріплених доходів - 14042,49 тис.грн
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7176,93 тис.грн
Спеціального фонду -

2025,97 тис.грн з них :
власних та закріплених доходів – 1479,27 тис.грн
іншої субвенції
- 546,70 тис.грн

Порівняно минулим роком надходження власних та закріплених доходів
загального та спеціального фондів зросли на 3136,19 тис. грн., темп приросту
становить 15,6%.
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду
місцевого бюджету до уточненого річного плану за 2018 рік забезпечено на
100,46%, перевиконання склало 96,69 тис.грн.

Виконання плану по доходах загального фонду за 2018 рік
Початко Уточнени
вий
%
Код
Найменування
й річний Фактич (+/-)
річний
но
відхилен
виконан
план
план
надійшл ня до
ня до
1000000 Податкові надходження
1224057 12754658, 1264267
99,12 %
о
уточнен- уточнен
1102020
Податок на прибуток підприємств
8000,00
8000,00
0,00
-8000,00
0,00
0
6,00
00
6,63 111981,3
ого
ого%
0
та фінансових установ комунальної
плану7 64,44
плану
1303020 Рентна плата за користування
18000,00 18000,00 11600,00 -6400,00
%
власності
0
надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення

Пальне вироблене в Україні
604378,0 604378,00 410240,0
- 67,88 %
Пальне ввезене на митну територію 2315000,0 2315000,0 1671639,3 194137,9- 72,21 %
Акцизний
426122,0
України податок з реалізації
00 426122,000 475932,8
96 49810,86
643360,07 111,69
суб’єктами господарювання
0
6
%
4
Податок на нерухоме майно,
1000,00
1000,00 447,63 -552,37 44,76 %
роздрібної торгівлі підакцизних
відмінне від земельної ділянки,
товарів
сплачений
особами, 37000,00 37000,00 31948,73 -5051,27 86,35 %
Податок наюридичними
нерухоме майно,
які
є
власниками
об`єктів
житлової
відмінне від земельної ділянки,
нерухомості
сплачений
особами, які є 3000,00
Податок
нафізичними
нерухоме майно,
3000,00 34296,37 31296,37 1143,21
власниками
житлової
відмінне
від об`єктів
земельної
ділянки,
%
нерухомості
сплачений
особами, які є 150000,0 222026,00 245340,7 23314,75 110,50
Податок
нафізичними
нерухоме майно,
власниками
нежитлової
відмінне
від об`єктів
земельної
ділянки,
0
5
%
нерухомостіподаток
сплачений
юридичними
особами, 290000,0 290000,00 320468,9 30468,93 110,51
Земельний
з юридичних
які є власниками
Орендна
плата з юридичних
об`єктів осіб
1945616,0 2122810,0 2315637,3 192827,5 109,08
осіб
%
Земельний
податок
з
фізичних
осіб
290000,0
290000,00
нежитлової нерухомості
00
0 283351,9
51 -6648,101 97,71 %
Орендна плата з фізичних осіб
702460,00 702460,00 828036,00 125576,0 117,88
Транспортний податок з фізичних
0,000 32642,00 32642,271
0,271 100,00
%
Єдиний
податок з юридичних осіб 950000,0 950000,00 790795,9
- 83,24 %
осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
3600000,0 3832220,0 4348421,7 516201,8
159204,0 113,47
Єдиний податок з
900000,0
00 900000,000 841875,9
81
13- 93,54 %
сільськогосподарських
0
0 58124,10
товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського
2000000 Неподаткові
надходження
865500,0 1191150,0 1399822, 208672,6 117,52
2108110
Адміністративні
штрафи
та
інші
500,000
500,000 3060,00
товаровиробництва
за
попередній
0
65 2560,005 612,00
%
2108150
Адміністративні
штрафи
та
0,00 80800,00 130800,0 50000,00 161,88
0
санкції
податковий (звітний)
рік дорівнює
%
0
штрафні
санкції75завідсотків
порушення
0
%
або перевищує
законодавства
у сфері
виробництва 650000,0 890383,00 1057767, 167384,8 118,80
2201250 Плата
за надання
інших
та обігу алкогольних
напоїв
та
2201260
Адміністративний
збір
за державну
150000,00 150000,00 127940,0
0
адміністративних
послуг
87
7- 85,29 %
тютюнових
виробів
0
реєстрацію речових прав на
0
0 22060,00
2201290 Плата за скорочення термінів
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 %
нерухоме майно та їх обтяжень
0
надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і
реєстрації
юридичних
2208040 державної
Надходження
від орендної
плати за 35000,00 35000,00 33358,00 -1642,00 95,31 %
осіб,
фізичних
осіб
–
підприємців
0
користування цілісним майновим та
громадських
формувань,
а також
та
іншим
майном,
що
2209010 комплексом
Державне мито,
що сплачується
за 25000,00 25000,00 28000,17 3000,17 112,00
плата
за
надання
інших
платних
перебуває
в комунальній
власності
0
місцем
розгляду
та оформлення
%
послуг,
пов’язаних
з
такою
документів, у тому числі за
державною
реєстрацією
2209020 Державне
мито,
не віднесене
0,00
0,00 306,51 306,51 0,00 %
оформлення
документів
на до
2209040
Державне
мито,
пов`язане з
0,00
0,00 5950,00 5950,00 0,00 %
0
інших
категорій
спадщину
і дарування
0
видачею та оформленням
паспортів (посвідок)
2406030 закордонних
Інші надходження
5000,00
9467,00 12640,10 3173,10 133,52
та паспортів
громадян України
4000000
Офіційні
трансферти
5656944, 7176944,0 7176929,
-14,39 100,00
0
%
4105230
Субвенція
з
місцевого
бюджету
на
0,00
400000,00
400000,0
0,00
100,00
0
00
0
61
%
0
здійснення заходів щодо соціально0
%
економічного розвитку окремих
4105390 Інші
субвенції
з місцевого
бюджету 5656944, 6776944,0 6776929,
-14,39 100,00
територій
за рахунок
відповідної
Усього
без врахування
трансфертів
)
1310607
13945808,
14042499
96691,28
100,69
0 ( субвенції
00
0
61
%
з державного бюджету
Усього
1876302
6,00 21122752,
00 21219428
,28 96676,89 100,46
%
0,00
00
,89
%
До спеціального фонду місцевого бюджету за 2018 рік надійшло доходів у сумі 2025,97
тис. грн. в т.ч.
Початко Уточнени Фактич (+/-)
%
Код
Найменування
вий
й річний
но
відхилен виконан
річний
план
ня до%
1000000 Податкові надходження
45900,00 45900,00 надійшл
25302,75 ня до - 55,13
план
о
уточнен
уточнен
0
20597,25
ого
ого
плану плану
1402190
1403190
0
1404000
0
0
1801010
0
1801020
0
1801030
0
1801040
0
1801050
1801060
0
1801070
0
1801090
0
1801100
0
1805030
0
1805040
0
1805050
0
0

1901010 Надходження від викидів
0
забруднюючих речовин в
1901020 Надходження від скидів
атмосферне повітря стаціонарними
0
забруднюючих речовин
1901030 Надходження
від розміщення
джерелами забруднення
безпосередньо у водні об`єкти
0
відходів у спеціально відведених
чи на об`єктах,
1905020 для
Іншіцього
зборимісцях
за забруднення
крім розміщенняприродного
окремих видів
0
навколишнього
2000000 Неподаткові
надходження
відходів
як
вторинної
середовища до Фонду сировини
охорони
2406210
Грошові стягнення за шкоду,
0
навколишнього природного
0
заподіяну порушенням
середовища
про охорону
2417000 законодавства
Надходження коштів
пайової участі
природного
0
унавколишнього
розвитку інфраструктури
2500000 Власні
надходження
середовища
внаслідокбюджетних
населеного
пункту
2501010
Плата за послуги,
що надаються
0
установ
господарської та іншої діяльності
0
бюджетними установами згідно з їх
2501030 Плата за оренду майна бюджетних
основною
діяльністю
2502010
Благодійні
0
установ внески, гранти та
2502020
Кошти,
0
дарункищо отримують бюджетні
0
установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб та від
3000000 Доходи
інших бюджетних
від операцій
установ
з капіталом
для
3103000
Кошти
від відчуження
майна,у що
0
виконання
цільових заходів,
тому
0
належить
Автономній
Республіці
числі заходів
з відчуження
для
3301010 Кошти
продажу
земельнихв
Крим
тавід
майна,
що земельних
перебуває
суспільних
потреб
0
ділянок
несільськогосподарського
комунальній
власності на них
ділянок та розміщених
призначення, що перебувають у
інших
об’єктів
нерухомого майна,
4000000 Офіційні
державнійтрансферти
або комунальній
що перебувають
у приватній
4105390
Інші
субвенції з місцевого
бюджету
0
власності,
та земельних
ділянок,
Усього
без врахування
трансфертів
) які
фізичних
або юридичних
0 ( власності
знаходяться
на
території
Усього
Автономної Республіки Крим

38000,00

38000,00 19629,32

0,00

- 51,66 %
0,00 3023,57 18370,68
3023,57 0,00 %

7900,00

7900,00 2488,75 -5411,25 31,50 %

0,00

0,00

161,11

161,11 0,00 %

717120,0 779687,75 531603,8
- 68,18 %
0,000
0,00 213,008 248083,8
213,00 0,00 %
7
0,00
0,00 1463,00 1463,00 0,00 %
717120,0 779687,75 529927,8
- 67,97 %
717120,00 717120,00 467359,18 249759,8- 65,17 %
0
3 249760,87
0,00
0,00
1,00
1,00 0,00 %
0,00 36584,70 36584,70
0,007 100,00
0,00 25983,05 25983,05
0,00 100,00
%
%
100000,0 786080,00 922360,2 136280,2
0,000 686080,00 686824,48 744,408
0
100000,0 100000,00 235535,8 135535,8
0
8
8
0,00
0,00
863020,0
863020,00
0

546700,00
546700,00
1611667,7
2158367,75
5

117,34
100,11
%
%
235,54
%

546700,0
0,00 100,00
546700,00
0,00 100,00
%
1479266,
- 91,78%
%
0
2025966,
91 132400,8- 93,87 %
91 132400,84
4
Виконання видаткової частини загального фонду бюджета міста склало 19219,85
тис.грн або 98,83% відносно уточненого плану за 2018 рік з урахуванням змін.
Між галузями видатки розподілені таким чином:
Видатки
кодкод Найменування
за3829,22
2018
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
рік,
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
дошкільної освіти
0111010 Надання
769,40
тис.грн
(у разі їїтастворення),
селищної,
Організація
проведенняміської,
громадських
робітсільської рад
0113210 ради
15,28
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
159,93
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек
80,86
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
105,01
та iнших
клубних
закладів
Інші заходи
в галузі
культури
і мистецтва
0114082 дозвілля
155,25
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення
23,98
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
0116013 Забезпечення
995,70
населення регіону
0116030 Організація благоустрою населених пунктів
3285,81
0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово300,00
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням
виконавчої
влади та органу місцевого
Здійсненняоргану
заходів
із землеустрою
0117130 місцевого
7,50
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
та(надання)
розвиток автомобільних доріг та дорожньої
0117461 Утримання
2479,22
виробництво
інфраструктури
за
рахунок
коштів
місцевого
бюджету
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
6,50
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету
53,26
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
25,00
програм
соціально-економічного
розвитку
регіонів
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік складають 4349,17 тис.грн:

Видатки
кодкод Найменування
за період,
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
107,53
тис.грн
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
дошкільної освіти
0111010 Надання
1170,67
(у разі їїтастворення),
селищної,
Організація
проведенняміської,
громадських
робітсільської рад
0113210 ради
25,98
0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
507,85
0117330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури
758,23
інвестиційниї
проектів
в
рамках
здійснення
заходів
щодо
0117363 Виконання
450,00
комунальної власності
та
розвиток
автомобільних
доріг
та
дорожньої
інфраструктури
0117461 Утримання
193,78
соціально-економічного розвитку
рахунок коштів
місцевого
бюджету
Проведення
експертної
грошової
оцінки земельної дільнки чи права на неї
0117650 за
5,7
0117670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

558,34
10,39
560,70

* придбання продуктів харчування за рахунок батьківської плати за
харчування по дошкільних закладах освіти – 484,65 тис.грн.;
* «Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, горища) ДНЗ № 2 «Малятко»
вул..Шевченка, 8 м.Липовець Вінницька область» – 597,23 тис.грн.;
* "Капітальний ремонт дитячого садка №1 "Сонечко" (кухня)" – 52,20 тис.грн
* придбання обладнання довгострокового користування для матеріальнотехнічного забезпечення діяльності міської ради – 17,22 тис.грн:
* Капітальний ремонт будівлі міської ради – 90,31 тис.грн (2,05 тис.грн. перерах ПКД; 88,25 тис.грн.-роботи)
* Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку міста – 758,23 тис.грн. в т.ч.:
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул..Ломоносова – 77,22
тис.грн
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул..І.Франка– 7,68 тис.грн
- Капітальний ремонт освiтлення вул В. Липкiвського (виготовлення ПКД) –
10,56 тис.грн
- "Нове будівництво мереж каналізації по вул.Героїв Майдану в .Липовець"
виготовлення ПКД – 56,05 тис.грн
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Соборності (Щорса),
вул. Пирогова в м. Липовець – 336,83 тис.грн
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Пушкіна , Павлова,
Гончарова, Поповича та Подільська в м. Липовець – 126,83 тис.грн
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Хмельницького,
О.Грабчака, провулку Б.Хмельницького в м. Липовець (виготовлення
ПКД)» - 46,18 тис.грн
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Докучаєва, Єрмака,
Можайського та Чайковського в м. Липовець (виготовлення ПКД)» - 49,03
тис.грн
- Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Глінки, А.
Шептицького, Матросова та Тутківського в м. Липовець (виготовлення
ПКД)» - 47,85 тис.грн
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість по заробітній
платі з нарахуваннями працівникам , що фінансуються з міського бюджету
та за спожиті енергоносії відсутня.

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,
транспорту і зв’язку.
Освітлення.
Проведено будівництво мережі
вуличного освітлення по вулицях
Соборності та Пирогова, загальна вартість понад 330 тис.грн. та по вулицях
Пушкіна, Павлова, Гончарова, Поповича, загальна вартість майже 130 тис.грн.
Проведено заміну світильників на сучасні LED-світильники по вул.
В.Липківського, 1-го Травня, Героїв Майдану та Грушевського, вартістю 22
тис.грн.
Водопостачання.
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.
Благоустрій.
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.
Дороги.
Значну роботу щодо впорядкування доріг міста проведено у 2018 році. Із
бюджету міської ради профінансовано утримання та поточний ремонт доріг в
сумі 2 480 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.
Розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пирогова,
роботи виконано на суму 438 тис.грн.
Сміттєзвалище.
Значний об’єм робіт був виконаний у 2018 році. Постійно проводилась
рекультивація та підгортання ТПВ на центральному полігоні.
Завершується виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво сортувальної станції ТПВ, з метою впровадження технологій
сортування ТПВ з подальшою їх реалізацією.
Будівництво.
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».
Проведено поточний ремонт кухні та пральні в ДНЗ №2, на суму 75865
грн.. та 65119 грн. відповідно.
Проведено поточний ремонт кухні в ДНЗ №1 на суму 52202 грн.
Завершено будівництво мережі каналізації по вул.. 40-річчя Перемоги
2,4,5,10, вул.. Липківського, 30 та вул.. Шевченка.

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури і
спорту.
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.
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
Дві аптеки в місті за ініціативи міської ради обслуговують населення
цілодобово.
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 вокальноестрадного 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 німецькофашистських 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.
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,
за сприяння працівників поліції Липовецького відділення поліції ГУНП у
Вінницькій області було проведено міські змагання по кульовій стрільбі.
Зазначені дії посприяли інтенсивному розвитку у м. Липовець контактних
видів спорту (рукопашного бою, тхеквондо, боксу, ушу).
На засіданні виконавчого комітету розглядались питання:
1.
Про підготовку до святкування у місті різдвяних та
новорічних свят.
2.
Про молодіжний виконком Липовецької міської ради.
3.
Про хід виконання міських програм.
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
Територія Липовецької міської ради займає площу - 5511,1 га., в тому
числі площа міста становить - 1330,2 га., загальна площа ріллі - 4202,58 га.
Землі колективної власності
-ТОВ «Липовецьке» орендує 506,88 га;
- ПрАТ «Зернопродукт МХП» орендує 1601,56 га та 13,8 га
невитребуваних часток (паїв), ;
ФГ «Пума» орендує невитребуваних земельних часток (паїв)
площею - 52,3 га.
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.
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.
Загальна площа земель запасу складає – 735,1 га, з них:
1. 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 :

2. 7,5 га - Поєдинок Раїсі Федорівні, орендна плата становить – 5898,62
грн. на рік, договір складений з міською радою від 22.12.2009 року.
3. 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.
4. без належного оформлення 20 га.
5. із земель запасу надано учасникам АТО 9,8032 га для
індивідуального садівництва та 12,00 га для ведення особистого
селянського господарства.
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.
- ПрАТ «Зернопродукт МХП» - площа 16,31 га, було погоджено на
вилучення та приватизовано учасниками АТО для ведення особистого
селянського господарства.
- 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 комбікормовим
заводом).
Землі водного фонду - 9 ставків, загальною площею - 94, 5 га, з них в
оренду надано:
1.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.;
2.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;
3.ТОВ «Липовецьке» - ставок (кар'єр), площею 6,9653 га, договір укладений з
Липовецькою райдержадміністрацією, орендна плата - 450,0 грн. за 1 га, що
становить 3044,46 грн. на рік;
4.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);
5.Цивилюк Світлані Іванівні - ставок (Кам’янка) площею 0,43 га, договір
укладений з Липовецькою міською радою з орендною платою в розмірі
18543,40грн.;
6.Громадський ставок (Гайсинський) площею 15,3 га - використовується
Липовецькою міською організацією рибоводів-любителів.
Невикористаних земель водного фонду залишається - 26,6895 га, з них
15,8 га став Гайсинський, 10,8 га Кам’янецький.
3емельного податку, станом на 01.01.2019 року, надійшло коштів з
фізичних та юридичних осіб на суму 603820,83 грн. (шістсот три тисячі
вісімсот двадцять грн.83 коп.), з них:
- юридичні 320468,93 грн. ( триста двадцять тисяч чотириста шістдесят
вісім грн. 93 коп. ),
- фізичні 283351,90 грн. (двісті вісімдесят три тисячі триста п’ятдесят
одна грн. 90коп.).
З юридичних та фізичних осіб орендної плати, до бюджету міської ради
станом на 01.01.2019 року надійшло коштів на суму - 3143673,52 грн. (три
мільйона сто сорок три тисячі шістсот сімдесят три грн. 52 коп.), з них:
- юридичні 2315637,51 грн. (два мільйона триста п’ятнадцять тисяч
шістсот тридцять сім грн. 51коп.)
- фізичні 828036,01 грн. (вісімсот двадцять вісім тисяч тридцять шість
грн. 01 коп.).
Міською радою було продано земельну ділянку несільськогосподарського
призначення, а саме:
- земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:2646, для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0323 га, що
розташована за адресою: Вінницька обл., Липовецький р-н., м.
Липовець, вул. В.Липківського,57, з
її
продажу до
бюджету
Липовецької міської ради надійшли кошти у сумі 96802,00 грн.(з них
42616,62грн. авансовий внесок який надійшов у 2017 році);
- земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:5027, для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0030 га, що
розташована за адресою: Вінницька обл., Липовецький р-н., м.
Липовець, вул. 40 років Перемоги, з її продажу до бюджету

Липовецької міської ради надійшли кошти у сумі 10543,00 грн. (з
них 3958,20 грн. авансовий внесок який надійшов у 2017 році);
- земельну ділянку з кадастровим номером 0522210100:01:001:1010, для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0060 га,
що розташована за адресою: Вінницька обл., Липовецький р-н., м.
Липовець, вул. В. Липківського, 24а, з її продажу до бюджету
Липовецької міської ради надійшли кошти у сумі 21074,00 грн. (з них
7916,40 грн. авансовий внесок який надійшов у 2017 році).
На території міста самовільно використовуються земельні ділянки
несільськогосподарського призначення фізичними та юридичними особами,
які придбали у власність будівлі і споруди, але належним чином не
оформляють право користування ними. Це, зокрема, Фіголь Сергій
Сергійович (вул. В. Липківського, 41), Конар Віталій Іванович (вул. Замкова,
5); Коцяк Іван Васильович (вул. В. Копитка, 62).
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
Стаття 34. Повноваження в сфері соціального захисту населення.
До ветеранської організації міста входять - 10 ветеранів Великої
Вітчизняної війни та учасників бойових дій, в т.ч. 2 жінки прирівняних до
вдів загиблих солдат, 996 ветеранів праці, 48 учасників інтернаціональних
подій. На території міста проживає 120 учасників АТО.
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. Крім того, стало гарною
традицією вітати мешканців міста з 90-річчям, в 2018 році свої прекрасні ювілеї
святкувало 8 жінок.
Постійно проводиться робота з сім’ями, що перебувають у кризових
ситуаціях. На особливому контролі знаходяться 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 7 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 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Всім дітям вручені подарунки.
На засіданнях виконавчого комітету розглядались питання:
1. Про стан дотримання законодавства з питань соціального захисту
населення.
2. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх
та літнього відпочинку дітей.
3. Про організацію громадських робіт у 2018 році.
4. Про надання матеріальної допомоги громадянам міста.
5. Про роботу опікунів щодо виконання своїх обов’язків з виховання
дітей, позбавлених батьківського піклування.
6. Про дотримання чинного законодавства підприємствами та установами,
що розміщені на підвідомчій території, з питань організації безпеки
праці на виробництві.
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи.
У 2017 році Липовецька міська рада спільно з громадськими організаціями
неодноразово брала участь у благодійних акціях щодо надання матеріальної та
гуманітарної допомоги Збройним Силам України та залучала спонсорів для
матеріальної підтримки солдат на сході України.
На засіданні виконавчого комітету розглядались питання:
Про заходи щодо проведення 73-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні.
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
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.
Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних ,
міських рад.
На засіданнях виконкому розглядались питання:
- Про видачу дублікатів свідоцтв на право власності.
-Про впорядкування адреси будівель.
-Про надання дозволу на зрізання дерев.
-Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради.
-Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
-Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для проведення
підприємницької діяльності.

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 __лютого 2019 року

№
54 сесія 7 скликання

Про списання основних засобів
Відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні“ на
виконання положень Бюджетного кодексу України, Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному
секторі», провести списання майна комунальної власності,яке знаходиться в
неробочому стані, технологічно застаріло, фізично зношено, а його ремонт є
недоцільним та економічно не вигідним, за погодженням із постійною комісією
з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Списати з балансу Липовецькому ясла-сад №2 «Малятко» основні засоби, що

непридатні для використання (перелік додається, додаток 1).
2. Списати з балансу Липовецької міської ради основні засоби, у зв’язку з тим,
що основні засоби не придатні для подальшої експлуатації(перелік додається,
додаток 2).
3. Фінансово-господарському відділу Липовецької міської ради та бухгалтеру
Липовецького ясла-сад №2 «Малятко» провести списання основних засобів
зазначених у додатках 1,2 даного рішення. згідно чинного законодавства.
4. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька
Л. М.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Завідувач відділу правової
та кадрової роботи
Завідувач фінансовогосподарського відділу

Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

МИКОЛА

ГРУШКО

Додаток 1
до рішення сесії 7 скликання
№ від 02.2019
СПИСОК
основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по
Липовецькому ясла-сад №2 «Малятко»
№
н/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Найменування
АТ УВЧ-20
Електроплита
Шкаф холодильний
Привод
Мясорубка
Електросковорода
Центрофуга
Електроплита
Холодильник Кодри
АТ УВЧ - 20
Пральна машина
Магнітофон "Еліта"
Спорт комплекс
Магнітофон "Маяк"
Конструктор
Електрофон "АКОРД"
Кінопроектор
Електромясорубка
Холодильник
"Апшерон"
Телевізор "Славутич"
Холодильник "Мінск"
Холодильник "Донбас"
Комп'ютер
Котел Данеко
Машинка пральна LG
Мясорубка електро
Пральна машина
Indesit
Насос Акватіка 4016S
Коври молдовські
Друкарська машинка
«Листвица»
ВСЬОГО

Інвентарний
номер
101470001
101480007
101480008
101480004
101480008
101480009
101480013
101480020
101480021
101470024
101480025
101480030
101480031
101480032
101480033
101480035
101480036
101480037
101480038

Рік
випуску
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1990
1983
1986
1996
1996
1996
1986

Кіл-ть,
од
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Первісна
вартість
80,00
591,00
339,00
125,00
52,00
155,00
110,00
589,00
145,00
97,00
570,00
152,00
212,00
74,00
510,00
437,00
699,00
554,00
455,00

Знос,
грн.
80,00
591,00
339,00
125,00
52,00
155,00
110,00
589,00
145,00
97,00
570,00
152,00
212,00
74,00
510,00
437,00
699,00
554,00
455,00

Залишкова
вартість
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101480039
101480040
101480041
101460045
101480049
101480050
101480052
101480056

1986
1985
1987
2005
2007
2008
2011
2012

1
1
1
1
1
1
1
1

399,00
327,00
467,00
3550,00
10142,00
2378,00
1320,00
3150,00

399,00
327,00
467,00
3550,00
10142,00
2378,00
1001,00
2015,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319,00
1135,00

101480071
101630002
101630014

2015
1983
1993

1
3
1

5068,00
122,00
936,00

1728,00
122,00
936,00

3340,00
0,00
0,00

33

33805,00

29011,00

4794,00

Всього до списання: тридцять найменувань в кількості тридцять три одиниці на
суму тридцять три тисячі вісімсот п’ять грн., 00 коп.

Завідувач фінансово-господарського відділу

І.В.Дзіпетрук

Додаток 2
до рішення сесії 7 скликання
№ від 02.2019
СПИСОК
основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по
Липовецькій міській раді
№
н/п
1.

Найменування
Компютер

Інвентарний
номер
101460008

Рік
випуску
1994

Кіл-ть,
од
1

Первісна
вартість
628,00

Знос,
грн.
628,00

Залишкова
вартість
0,00

2.

Телевізор Восход

101480004

1984

1

341,00

341,00

0,00

3.

Ксерокс К/А Mitace

101480005

2001

1

2814,00

2814,00

0,00

4.

Конвектор ВЕАТА -2

101480006

2002

1

5512,00

5512,00

0,00

5.

Друкмашинка Оптима

101480012

2003

1

854,00

854,00

0,00

6.

Ксерокс Canon

101480015

2003

1

2384,00

2384,00

0,00

7.

Системний блок 277

101460017

2006

1

2659,00

2659,00

0,00

8.

Монітор LG-17

101460021

2007

1

1444,00

1444,00

0,00

9.

Системний блок Q21

101460022

2007

1

2682,00

2682,00

0,00

10.

Ноутбук ASUS F 5 R

101460023

2007

1

6333,00

6333,00

0,00

11.

Ксерокс Canon FS-120

101460029

2008

1

1762,00

1762,00

0,00

12.

Машинка друкарська

101630003

1980

1

56,00

56,00

0,00

13.

Машинка друкарська

101630004

1975

1

106,00

106,00

0,00

13

27575,00

27575,00

0,00

ВСЬОГО

Всього до списання: тринадцять найменувань в кількості тринадцять одиниць
на суму двадцять сім тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн., 00 коп.

Завідувач фінансово-господарського відділу

І.В.Дзіпетрук

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 __лютого 2019 року

№
54 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою

щодо інвентаризації земель м.Липовець
Заслухавши інформацію спеціаліста землеупорядника щодо проведення
інвентаризації земель м.Липовець, з метою формування земельних ділянок,
визначення їх угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик земель,
а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій, керуючись
ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 22, 25, 35 Закону України «Про
землеустрій», постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. №
513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», міська
рада
ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради на розробку
технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель
комунальної власності по вул. В.Липківського в м.Липовець з метою
формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних
та якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних ділянок
до певних категорій.
2.Виконавчому комітету Липовецької міської ради у встановленому законом
порядку подати на затвердження Липовецької міської ради технічну
документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк
О.П.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом прав. та
кадрової роботи

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66; E-mail: lipovecmr@yandex.ua

П роект - РІШ ЕНН Я
Від лютого 2019 року

№
сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7
скликання від 18.12.2018 року №522
«Про
затвердження міського бюджету на 2019 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, за
погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та
залучення інвестицій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити розпорядження міського голови від 22.02.2019 року № 19-р, прийняте у
міжсесійний період:
1.1 Збільшити обсяг доходів загального фонду за рахунок міжбюджетних трансфертів на
2019 рік код доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 1313000,00 (додаток
1,4)
1.2 Збільшити обсяг видатків загального фонду в сумі 1313000,00 грн. і направити дані
кошти (додаток 3,6):
* КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 – 967980,00; КЕКВ 2120 –
273020,00; КЕКВ 2272 – 72000,00 на утримання дошкільних закладів освіти
1.3 Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету по
(додаток 3,6):
* КТПКВКМБ 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» зменшити видатки КЕКВ 2240 – 5616,00 та
збільшити видатки КЕКВ 2275 – 5616,00
*КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки КЕКВ 2240 –
17173,00 та збільшити видатки КЕКВ 2275 – 17173,00
2. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за
рахунок вільного залишку на початок року в сумі 6281,00 грн. (додаток 2,3,5,6) і направити
дані кошти по:
КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури
комунальної власності» КЕКВ 3122 - 6281,00
-По об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. І.Франка в м. Липовець» 6281,00 (технічний нагляд).

3. Відповідно до пункту 1,2 даного рішення
внести зміни у додатки
1,2,3,4,5,6 рішення
51 сесії міської ради 7 скликання від
18.12.2018 року
№ 522 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5,6
даного рішення.
4. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук
І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66; E-mail: lipovecmr@yandex.ua

Проект - РІШЕННЯ
Від

лютого 2019 року

№
сесія 7 скликання

Про списання основних засобів
Відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні“ на
виконання положень Бюджетного кодексу України, Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному
секторі», провести списання майна комунальної власності,яке знаходиться в
неробочому стані, технологічно застаріло, фізично зношено, а його ремонт є
недоцільним та економічно не вигідним, за погодженням із постійною комісією
з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
5. Списати з балансу Липовецькому ясла-сад №2 «Малятко» основні засоби, що

непридатні для використання (перелік додається, додаток 1).
6. Списати з балансу Липовецької міської ради основні засоби, у зв’язку з тим,
що основні засоби не придатні для подальшої експлуатації(перелік додається,
додаток 2).

7. Фінансово-господарському відділу Липовецької міської ради та бухгалтеру

Липовецького ясла-сад №2 «Малятко» провести списання основних засобів
зазначених у додатках 1,2 даного рішення. згідно чинного законодавства.
8. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька
Л. М.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Завідувач відділу правової
та кадрової роботи
Завідувач фінансовогосподарського відділу

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

Додаток 1
до рішення сесії 7 скликання
№ від 02.2019
СПИСОК
основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по
Липовецькому ясла-сад №2 «Малятко»
№
н/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Найменування
АТ УВЧ-20
Електроплита
Шкаф холодильний
Привод
Мясорубка
Електросковорода
Центрофуга
Електроплита
Холодильник Кодри
АТ УВЧ - 20
Пральна машина
Магнітофон "Еліта"
Спорт комплекс
Магнітофон "Маяк"
Конструктор
Електрофон "АКОРД"
Кінопроектор
Електромясорубка
Холодильник
"Апшерон"
Телевізор "Славутич"
Холодильник "Мінск"
Холодильник "Донбас"
Комп'ютер
Котел Данеко
Машинка пральна LG
Мясорубка електро
Пральна машина
Indesit
Насос Акватіка 4016S

Інвентарний
номер
101470001
101480007
101480008
101480004
101480008
101480009
101480013
101480020
101480021
101470024
101480025
101480030
101480031
101480032
101480033
101480035
101480036
101480037
101480038

Рік
випуску
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1990
1983
1986
1996
1996
1996
1986

Кіл-ть,
од
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Первісна
вартість
80,00
591,00
339,00
125,00
52,00
155,00
110,00
589,00
145,00
97,00
570,00
152,00
212,00
74,00
510,00
437,00
699,00
554,00
455,00

Знос,
грн.
80,00
591,00
339,00
125,00
52,00
155,00
110,00
589,00
145,00
97,00
570,00
152,00
212,00
74,00
510,00
437,00
699,00
554,00
455,00

Залишкова
вартість
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101480039
101480040
101480041
101460045
101480049
101480050
101480052
101480056

1986
1985
1987
2005
2007
2008
2011
2012

1
1
1
1
1
1
1
1

399,00
327,00
467,00
3550,00
10142,00
2378,00
1320,00
3150,00

399,00
327,00
467,00
3550,00
10142,00
2378,00
1001,00
2015,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319,00
1135,00

101480071

2015

1

5068,00

1728,00

3340,00

29.
30.

Коври молдовські
Друкарська машинка
«Листвица»
ВСЬОГО

101630002
101630014

1983
1993

3
1

122,00
936,00

122,00
936,00

0,00
0,00

33

33805,00

29011,00

4794,00

Всього до списання: тридцять найменувань в кількості тридцять три одиниці на
суму тридцять три тисячі вісімсот п’ять грн., 00 коп.

Завідувач фінансово-господарського відділу

І.В.Дзіпетрук

Додаток 2
до рішення сесії 7 скликання
№ від 02.2019
СПИСОК
основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по
Липовецькій міській раді
№
н/п
1.

Найменування
Компютер

Інвентарний
номер
101460008

Рік
випуску
1994

Кіл-ть,
од
1

Первісна
вартість
628,00

Знос,
грн.
628,00

Залишкова
вартість
0,00

2.

Телевізор Восход

101480004

1984

1

341,00

341,00

0,00

3.

Ксерокс К/А Mitace

101480005

2001

1

2814,00

2814,00

0,00

4.

Конвектор ВЕАТА -2

101480006

2002

1

1074,00

1074,00

0,00

5.

Друкмашинка Оптима

101480012

2003

1

854,00

854,00

0,00

6.

Ксерокс Canon

101480015

2003

1

2384,00

2384,00

0,00

7.

Системний блок 277

101460017

2006

1

2659,00

2659,00

0,00

8.

Монітор LG-17

101460021

2007

1

1444,00

1444,00

0,00

9.

Системний блок Q21

101460022

2007

1

2682,00

2682,00

0,00

10.

Ноутбук ASUS F 5 R

101460023

2007

1

6333,00

6333,00

0,00

11.

Ксерокс Canon FS-120

101460029

2008

1

1762,00

1762,00

0,00

12.

Машинка друкарська

101630003

1980

1

56,00

56,00

0,00

13.

Машинка друкарська

101630004

1975

1

106,00

106,00

0,00

13

23137,00

23137,00

0,00

ВСЬОГО

Всього до списання: тринадцять найменувань в кількості тринадцять одиниць
на суму двадцять три тисячі сто тридцять сім грн., 00 коп.

Завідувач фінансово-господарського відділу

І.В.Дзіпетрук

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

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

E-mail: lipovmiskrada@ukrpost.ua

Проект - РІШЕННЯ №
лютого

2019 року

сесія 7 скликання

Про передачу майна комунальної власності
територіальної громади міста Липовець в господарське
відання КП «Комунсрвіс» Липовецької міської ради
З метою забезпечення стабільної та безперебійної діяльності КП «Комунсервіс» Липовецької
міської ради, керуючись ст.ст. 78, 136 Господарського кодексу України, ст. 26, ст.60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада

в и р і ш и л а:
1. Передати майно комунальної власності в господарське відання та на баланс комунальному
підприємств «Комунсервіс» для здійснення повноважень, визначених законодавством та
Статутом даного комунального підприємства, основні засоби:
Освітлення набережної р.Соб – балансова вартість 55330,00
Спортивний майданчик «Просто неба» - балансова вартість 109349,00
Комплекс заходів по озелененню та укріпленню прибережної захисної смуги –
балансова вартість 97372,00.
2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради здійснити в
установленому порядку передачу майна згідно з пунктом 1 рішення.
3. Директору КП «Комунсервіс», Бондаренку М.В., прийняти майно комунальної власності в
господарське відання та на баланс, забезпечити оформлення відповідних документів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи

М.Т. ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

