Проект порядку денного засідання виконавчого комітету Липовецької
міської ради від 21 лютого 2019 року:
1.Про роботу КП «Комунсервіс» та КП «Липовецьводоканал» у 2018 р.
Інформують: Бондаренко М.В. -директор КП «Комунсервіс»
Петрівський С.Р.-директор КП «Липовецьводоканал»
2.Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки
території міста
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.
3.Про хід виконання Програми проведення культурно-масових заходів у 2018
році
Інформує: Фоміна О.В.- заступник міського голови.
4. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.
5. Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання
Ателіна А.М.
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.
6. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Інформує: Кропивницький С.С.- заступник міського голови.
7. Про впорядкування поштової адреси будівлі.
Інформує: Блага Т.О.- завідувач загальним відділом виконкому.
8. Про надання дозволу на зрізання дерев.
Інформує: Блага Т.О.- завідувач загальним відділом виконкому.
9. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житловий
будинок.
Інформує: Блага Т.О.- завідувач загальним відділом виконкому.
10. Про включення жителів міста до складу групи з охорони громадського
порядку «Липовецька місцева варта»
Інформує: Фоміна О.В.- заступник міського голови

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30

 2-34-50, 2-32-55;

e-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№ 12

Про роботу КП «Комунсервіс» та
КП «Липовецьводоканал» у 2018 р.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію з даного питання директора КП
«Комунсервіс» Бондаренка М.В. та директора КП «Липовецьводоканал»
Петрівського С.Р., виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Інформацію взяти до відома.
2. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» протягом 2019 року в
межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, передбачених
Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2019 р, а саме:
- благоустрій міста;
- будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів
багатоквартирних будинків;
- поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста.
3. КП «Липовецьводоканал»:
- у разі співфінансування з обласного бюджету провести комплекс
робіт по будівництву мережі каналізації по вул. Героїв Майдану;
- розширення мережі водопостачання;
- безперебійне та якісне водопостачання жителів міста.
4. Контроль за виконанням рішення покласти залишаю за собою.
Заступник міського голови
Лебідь А.М.
Назаренко О.О

Сергій Кропивницький

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. В.Липківського, 30

 2-34-50, 2-32-55;

E-mail: : lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№ 13

Про організацію щорічної акції
з благоустрою та санітарної
очистки території міста
Відповідно до ст. 30, 33, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010р. №777-р
«Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня
благоустрою населених пунктів», «Правил благоустрою, забезпечення чистоти і
порядку в м. Липовець, затвердженими рішенням 31сесії 6 скликання № 326
від 12.06.2012р., на виконання Програми соціально-економічного розвитку
міста на 2019 рік, розпорядження райдержадміністрації № 41 від 07.02.2019р.
«Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території
населених пунктів району», з метою виховання дбайливого ставлення до
довкілля, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Організувати щорічну акцію з благоустрою та санітарної очистки міста
" ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ" з 18 березня по 18 травня 2019 року, у зв’язку з чим
провести ряд заходів (план заходів додається, додаток №1).
2.Комунальному підприємству "Комунсервіс" (Бондаренко М.В.)
розпочати роботу щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста та
впорядкування діючого міського сміттєзвалища.
3.Керівникам підприємств та установ міста провести суботники та толоки
щодо впорядкування й благоустрою прилеглих територій.
4. Орендарям водних об"єктів Р.Марківському, М.Козаку, О.Шевчуку,
С.Цивилюк, В.Притулі привести в порядок природоохоронні зони, прилеглі до
водного плеса, обладнати місця для відпочинку.

5. Затвердити акт обстеження стану комунальних доріг по м. Липовець
Вінницької області, додається.
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою, про хід виконання
його доповісти у червні 2019 року.
Заступник міського голови

Сергій Кропивницький

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської
ради
від 21 лютого 2019 року №13

ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації та проведення весняної акції з благоустрою та санітарної
очистки міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"
№
п/п

Зміст заходів

Терміни
виконання

1.

Організувати збори керівників
ОСББ та будинкових і вуличних
комітетів
Керівникам підприємств і установ
провести заходи із впорядкування
прилеглих територій.
Провести озеленення міста ,
замовити саджанці у
«Липовецьрайагроліс»
Впорядкувати територію сквера
(верхній) та паркової зони.

До 25.03.2019

5.

Запровадити щоп»ятниці
санітарний день з благоустрою

6.

Впорядкувати природоохоронні
зони прилеглі до артезіанських
свердловин.
Почистити бордюри, побілити
дерева на території міста
Насадити квіти на газонах міста
по вул. Героїв Майдану, Василя
Липківського, Шевченка.
Насадити квіти у сквері
(верхній) та парку.
Забезпечити систематичне
вивезення твердих побутових
відходів з прибудинкових
територій в місті.
Провести роз»яснювальновиховну роботу в дитячих
дошкільних установах на теми
екології та підтримання належної

22.03, 29.03,
05.04, 12.04,
19.04, 26.04,
03.05, 10.05
До 29.04.2019р.

2.

3.

4.

7.
8.

9.
10.

11.

Протягом
двомісячника

Відповідальні за
виконання
Печолат О.В.
Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.
Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

До 29.04.2019

Бондаренко М.В.,
молодіжний виконком

До 29.04.2019

Карбівська Н.В.
Молодіжний виконком,
КП «Комунсервіс»
Кропивницький С.С.
КП «Комунсервіс»
КП
«Липовецьводоканал»

До 12квітня
2019 року
До 03 травня
2019 року

КП «Комунсервіс»

До 03 травня
2019 року
Постійно

КП «Комунсервіс» ,
молодіжний виконком.
КП «Комунсервіс»

Постійно

Завідуючі ДНЗ
«Сонечко»і «Малятко»

КП «Комунсервіс»

Примітка

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

чистоти і порядку на прилеглих
територіях
Розчистити дерева та кущі, які
ростуть на прибудинкових
територіях багатоквартирних
будинків , в парку
Провести впорядкування
територій 5-ти громадських
кладовищ /вирубати чагарники,
відремонтувати огорожу, зняти
старі та сухі дерева,
відремонтувати ритуальні
майданчики/.
Відремонтувати дитячі
майданчики, пофарбувати їх
Виконати роботи із благоустрою
територій Меморіалу Слави, знаку
Героям АТО, обеліска,
пам"ятників, братських могил та
могил невідомих солдат
Звільнити від стихійних
сміттєзвалищ територію очисних
споруд.
Провести акцію «Майбутнє лісу в
твоїх руках».
Висадити дерева, кущі на
території житлових масивів, шкіл,
колегіуму, дитячих садків та біля
стадіону.
Систематично проводити рейди
щодо виявлення порушників
благоустрою, притягувати їх до
адміністративної
відповідальності.
Здійснити поточний ремонт
об"їздної дороги по вул. Замковій,
Свято-Покровській, Некрасова,
Коцюбинського та Соборності
Здійснювати висвітлення на
офіційному сайті міської ради
інформації про проведення
щорічної акції

Секретар міської ради

До 12 квітня
2019 року

КП»Комунсервіс»

До 12 квітня
2019 року

КП"Комунсервіс"

До 19 квітня
2019року
До 12 квітня
2019року

КП "Комунсервіс", д/с
"Малятко", "Сонечко"
КП "Комунсервіс", ГО
"Патріот",
ЗОШ міста,

До 12 квітня
2019 року

КП
"Липовецьводоканал"

18.0312.04.2019року

КП "Комунсервіс",
"Липовецьрайагроліс"

Постійно

КП "Комунсервіс",
інспектори поліції.

2 квартал
2019р.

КП "Комунсервіс"

Постійно

Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

Альона Лебідь

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№14

Про хід виконання Програми проведення
культурно-масових заходів у 2018 році
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови Фоміної О.В. про
хід виконання Програми проведення культурно-масових заходів у 2018 р. (далі
- Програма), затвердженої рішенням 39 сесії 7 скликання від 22 грудня 2017 р
№ 367 «Про затвердження Міських програм», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Інформацію заступника міського голови про хід виконання Програми
проведення культурно-масових заходів у 2018 році взяти до відома, роботу
вважати задовільною.
2. Завідуючій міським клубом
продовжити виконання заходів
передбачених Програмою проведення культурно-масових заходів у
2019 р.
3. Завідуючій фінансово-господарським відділом виконкому міської ради
Ірині Дзіпетрук передбачати кошти на реалізацію Програми, передбачених у
бюджеті міста.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради С. Кропивницького та О. Фоміну
про що доповісти виконкому у лютому 2020 року.
Заступник міського голови
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Сергій Кропивницький

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№15

Про надання матеріальної
допомоги громадянам міста
Відповідно до підпункту 2 пункту Б частини першої статті 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального
захисту територіальної громади на 2019р., затвердженої рішенням 51 сесії 7
скликання від 18.12.2018р. та розглянувши заяви громадян міста про надання
матеріальної допомоги, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям міста за рахунок коштів,
які передбачені в міському бюджеті на 2019 рік, на загальну суму 11 500 грн.,
згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради
(Дзіпетрук І.В.) провести виплату одноразової грошової допомоги у розмірах
згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Фоміну О.В.

Заступник міського голови
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.
Фоміна О.В.
Блага Т.О.

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№ 16

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання Ателіна А.М.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007
року №99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого ”, рішенням 36 сесії 7 скликання від 20
листопада 2017 року № 338 «Про затвердження Положення про порядок
надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян міста» та
розглянувши заяву Сташенко Євгенії Григорівни про надання допомоги на
поховання Ателіна А.М., виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати допомогу Сташенко Євгенії Григорівні (пенсіонеру, яка
проживає в м. Липовець) в розмірі 1000 грн. на поховання Ателіна Артема
Михайловича, який помер 23.01.2019 року, на день смерті навчався в 10 класі
Липовецької ЗОШ І-ІІІст.№2.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Фоміну О.В.
Заступник міського голови
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.
Блага Т.О.

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року
№ 17
Про надання

дозволу

на

розміщення зовнішньої реклами
Відповідно до пункту 13 частини «а» статті 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Порядку розміщення зовнішньої реклами на території
міста Липовець, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
№45 від 20.04.2017р, розглянувши звернення
гр. Демчака Руслана
Євгенійовича про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті
Липовець, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами гр. Демчаку Руслану
Євгенійовичу в м.Липовець на розі вулиць Героїв Майдану та Подільська
розміром 3,0м х 6,0 м; терміном на 1 рік з 25 лютого 2019р. до 25 лютого
2020р.
Розмір орендної плати за місце розташування рекламоносіїв, згідно з
додатком до рішення виконавчого комітету від 20.04.2017р., №45, становить
600 грн. на місяць. В разі зміни тарифів на розміщення зовнішньої реклами
сторонами підписується додатковий договір.
2. Доручити заступнику міського голови Кропивницькому С.С. підписати
договір тимчасового користування місцем, що знаходиться в комунальній
власності, для розташування рекламного засобу.
Заступник міського голови
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект

РІШЕННЯ

Від 21 лютого 2019 року

№18

Про впорядкування поштової адреси будівлі
Відповідно до статей підпункту 10 пункту б ст.30, ст.ст.37, 40, 52 Закону
України «Про місцеве самоврядування в України», розглянувши звернення
громадянина Кривенка В.В. щодо впорядкування поштової адреси будівлі по
вулиці Мічуріна, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Липовецької селищної
ради від 16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну
нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію будівлі в
новій редакції:
по вул. Мічуріна
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
13

Кривенко В.В.

15, 27

25

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.
Заступник міського голови

Назаренко О.О.
Блага Т.О.

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№19

Про надання дозволу
на зрізання дерев
Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників
у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2006 року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши
звернення жителів міста Печенюка Ю.М. та Мартинюка Ф.А., керівника
«Вінницяоблтеплоенерго» щодо надання дозволу на зрізання дерев, які
сухостійні та аварійні, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на:
1.1. знесення 1-го дерева породи клен по вулиці Некрасова, 93;
1.2. знесення 2-ох дерев породи осика по вулиці Гастелло, 19;
1.3. знесення 1-го дерева породи вишня по вулиці Пирогова, 36.
2. Роботи по видаленню дерев та вивезенню деревини провести протягом
лютого-березня 2019 року.
3. Після проведення робіт із знесення дерев, очистити територію від
гілок і деревини.
4. КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при
зрізанні дерев оприбуткувати і відобразити необхідні операції у
бухгалтерському обліку.
5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Заступник міського голови
Назаренко О.О.
Блага Т.О.

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№20

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житловий
будинок
Розглянувши заяву гр. Гребенюк Галини Іванівни про видачу дублікату
свідоцтва про право власності на житловий будинок, який знаходиться в
м.Липовець по вул. Лермонтова, 9, керуючись Законом України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ст. ст. 181, 182,
325, 380 Цивільного кодексу України, ст. ст. 30, ч.1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок в
місті Липовець по вул. Лермонтова, 9 на ім’я Кукурузи Марфи Микитівни.
Свідоцтво видане взамін втраченого на підставі рішення
виконавчого комітету Липовецької селищної ради від 15.08.1968 р.
№ 18.
2. Оформити дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок і
зобов’язати заявника провести його державну реєстрацію.

Заступник міського голови

Назаренко О.О.
Блага Т.О.

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22500, м. Липовець, вул. Леніна, 30

 2-34-50, 2-32-55;

e-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2019 року

№ 21

Про включення до складу громадського
формування з охорони громадського порядку
«Липовецька місцева варта» Опанасюка П.П.
Розглянувши заяву жителя міста Опанасюка Павла Петровича про
включення його до складу громадського формування з охорони громадського
порядку «Липовецька місцева варта», враховуючи положення Закону України
"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону",
Статуту громадського формування з охорони громадського порядку,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Включити до складу громадського формування з охорони громадського
порядку «Липовецька місцева варта» Опанасюка Павла Петровича, жителя м.
Липовець, освіта вища.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. включити Опанасюка П.П. до графіка чергування з квітня 2019
року.
Заступник міського голови
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Сергій Кропивницький

