УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від березня 2019 року

№

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 10 500 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.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Дзіпетрук І.В.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від березня 2019 року
№
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 ФОП Мочульський Віталій
Анатолійович та 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 ФОП Мочульський
Віталій Анатолійович в м.Липовець на розі вулиць Героїв Майдану та Шевченка
розміром 3,0м х 6,0 м (сторона А); терміном на 3 роки з березня 2019р. до
березня 2022р.
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.Надати дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами гр. Демчаку Руслану
Євгенійовичу в м.Липовець на розі вулиць Подільська та Героїв Майдану
розміром 3,0м х 6,0 м (сторона Б); терміном на 1 рік з березня 2019р. до
березня 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.
3. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати договір тимчасового
користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для
розташування рекламного засобу.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект
Від березня 2019 року

РІШЕННЯ
№

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 Коберника В.О. та директора опорного закладу
«Липовецька ЗОШ І-ІІІст.№2 Липовецької районної ради» Черепашука Д.Я.,
директора КП «Комунсервіс» Бондаренка М.В., начальника Липовецького РС
ГУДСНС України у Вінницькій області Мовчана О.В. щодо надання дозволу
на зрізання дерев та формування крон 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 5-ти дерев породи верба по вулиці Єрмака, 3;
1.2. знесення 1-го дерева породи осокір та 1-го дерева породи яблуня
по вулиці Героїв Майдану, 11;
1.3. знесення 3-ох дерев породи липа по вулиці Героїв Майдану, 13;
1.4. знесення 5-ти дерев породи горіх та формування крон 8-ми
деревам породи горіх по вул. Романа Грушка;
1.5. знесення 4-ох дерев породи ясен, 2-ох дерев породи тополя та
формування крон 9-ти деревам по вулиці Шевченка.

2. Роботи по видаленню дерев та вивезенню деревини провести протягом
березня-квітня 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 покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова

Микола ГРУШКО

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

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект

РІШЕННЯ

Від березня 2019 року

№

Про затвердження детального розрахунку
суми безпідставно збережених коштів
орендної плати за користування земельною
ділянкою
Керуючись статтями 125, 152, 206 Земельного кодексу України, ст.ст.1212,
1214 Цивільного кодексу України, ст.33, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити детальний розрахунок суми безпідставно збережених коштів
орендної плати, які необхідно сплатити Чубатюку Роману Захаровичу за
користування земельною ділянкою в м. Липовець по вул. 1-го Травня,7,
кадастровий номер 0522210100:01:001:2439, згідно з додатком 1 до цього
рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Бабич В.В.
Печолат О.В.

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету від березня 2019 року

ДЕТАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК
суми безпідставно збережених коштів орендної плати, які
необхідно сплатити Чубатюку Роману Захаровичу за користування
земельною ділянкою в м. Лигіовець по вул. 1-го Травня, 7,
кадастровий номер 0522210100:01:001:2439.
Земельна ділянка площею по у м. Липовець на земельній ділянці площею
3,6035 га, кадастровий номер 0522210100:01:001:2439, згідно технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м.
Липовець Липовецької міської ради Вінницької області, що затверджено
рішенням 43 сесії Липовецької міської ради 6 скликання від 28.12.2012 року №
473 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту м. Липовець», знаходиться у 1 (першій) економікопланувальній зоні, 16 (шістнадцятому) оціночному районі та відноситься до
категорії земель «Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення» з цільовим призначенням, відповідно до
класифікації видів цільового призначення земель (далі за текстом КВЦПЗ), що
затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від
23.07.2010 року № 548 - (підрозділ -11.02.) для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості.
Відповідно до ч.4 статті 23 Закону України “Про оцінку земель”
унормовує, що рішення рад щодо технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені
відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. Згідно з
пунктом 271.2 статті 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо
нормативної грошової оцінки офіційно оприлюднюється відповідним органом
місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду,

в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін
(плановий період); в іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Відповідно, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель
населеного пункту м. Липовець Липовецької міської ради Вінницької області,
що затверджено рішенням 43 сесії Липовецької міської ради 6 скликання від
28.12.2012 року № 473 «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м. Липовець» почала
застосовуватись з 01.01.2014 року.
Згідно додатку Ж5 «Розрахунок грошової оцінки 1 м2 забудованих
земель м.Липовець» до технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту м. Липовець Липовецької міської ради Вінницької
області нормативно - грошової оцінки земель, вартість 1 м2 вищезазначеної
земельної ділянки становить 160 грн.51 коп. (сто шістдесят гривень тридцять
п’ятдесят одна копійка).
На виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України,
щороку, вартість грошової оцінки 1 м2 землі збільшується на коефіцієнт
індексації нормативної грошової оцінки.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель
застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної
грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки
земель становлять: 1996 рік- 1,703, 1997 рік- 1,059, 1998 рік- 1,006, 1999 рік1,127, 2000 рік- 1,182, 2001 рік- 1,02, 2005 рік- 1,035, 2007 рік- 1,028, 2008 рік1,152, 2009 рік- 1,059, 2010 рік- 1,0, 2011 рік- 1,0, 2012 рік- 1,0, 2013 рік- 1,0,
2014 рік - 1,249, 2015 рік - 1,433, 2016 рік - 1,06 (крім сільськогосподарських
угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті,
пасовища, багаторічні насадження). Нормативна грошова оцінка земель за 2002,
2003,
2004 та 2006 роки не індексувалася.
Таким чином, розмір безпідставно збережених коштів орендної
плати, які необхідно сплатити Чубатюку Роману Захаровичу за
користування земельною ділянкою в м. Липовець по вул. 1-го Травня, 7,
кадастровий номер 0522210100:01:001:2439, у період з 01.02.2016 року до
14.09.2017 року становить 473696 гривень 66 коп., виходячи з наступних
розрахунків:
1) 160 гривень 51 копійка (вартість нормативної грошової оцінки 1 м"
забудованих земель м.Липовець)* 1,249 (коефіцієнт індексації нормативно
грошової оцінки землі за 2014 році) * 1,433 (коефіцієнт індексації нормативно
грошової оцінки землі за 2015 році) *36035 (площа земельної ділянки, м')*3%(
розмір орендної плати у 2016 році): 365 днів *335 днів=285041 грн. 73коп. (
розмір орендної плати за період з 01.02.2016 року -31.12.2016 року);
2) Згідно казначейських виписок надходжень до міського бюджету м.Липовець
по коду 18010900 громадянином Чубатюком Р.З. сплачено 18 серпня 2016 році
орендну плату в розмірі 43139 гривень 30 копійок за користування земельною
ділянкою в м. Липовець по вул. 1-го Травня, 7, кадастровий номер

0522210100:01:001:2439. Відповідно, розмір орендної плати за період з
01.02.2016 року по 31.12.2016 року в сумі 285041грн. 73коп. - 43139 грн.30 коп.
=241902 грн. 43 коп.
3) 160 гривень 51 копійка (вартість нормативної грошової оцінки 1 м2
забудованих земель м.Липовець)* 1,249 (коефіцієнт індексації нормативно
грошової оцінки землі за 2014 році) * 1,433 (коефіцієнт індексації нормативно
грошової оцінки землі за 2015 році) * 1,06 (коефіцієнт індексації нормативно
грошової оцінки землі за 2016 році) *36035 (площа земельної ділянки, м2)*3%:
( розмір орендної плати у 2017 році):365 днів *257 днів=231794 гри. 23 коп.
(розмір орендної плати за
період з 01.01.2017 року 14.09.2017 року).
Заступник міського голови

Сергій Кропивницький

