УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 16 квітня 2019 року

№

Про підготовку до відзначення на
території міської ради Дня пам’яті та
примирення і 74-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні
На виконання Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні 1939-1945 років», керуючись ст.ст.40, 52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», належного відзначення мужності та
героїзму переможців нацизму у Другій світовій війні, внеску українського
народу у перемогу Антигітлерівської коаліції, вшанування пам’яті жертв
Другої світової війни, посилення державної підтримки ветеранів війни,
учасників українського визвольного руху та учасників антитерористичної
операції, жертв нацистських переслідувань, а також формування у молоді
почуття патріотизму, національної гідності, готовності до захисту своєї
держави
В И Р І Ш И В:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на території
міської ради Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, затвердити його склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення на території міської ради Дня
пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні (далі – Заходи) згідно з додатком 2.
3. Фінансово-господарському відділу міської ради забезпечити фінансування
заходів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Фоміну О.В.
Міський голова
Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Микола

ГРУШКО

Додаток 1
до рішення виконкому
16.04.2019р. №

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
з підготовки та відзначення на території міської ради Дня пам’яті та
примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Фоміна О.В.

- заступник міського голови, голова
оргкомітету;

Печолат О.В.

- керуючий
справами
(секретар)
виконкому міської ради, заступник
голови оргкомітету;

Блага Т.О.

- завідувач загальним
виконкому міської ради ;

відділом

Члени оргкомітету:

Абрамович Віра Віталівна

- завідувач міським клубом;

Шишківський Микола Макарович

- голова міської ради ветеранів (за
згодою);

Бондаренко Микола Валентинович

- директор директор КП "Комунсервіс".

Ягубов Аслан

-голова молодіжного виконкому;

Керуючий справами (секретар) виконкому

Олег ПЕЧОЛАТ

Додаток 2
до рішення виконкому
16.04.2019 №

ЗАХОДИ
з підготовки та святкування на території міської ради Дня пам’яті та
примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Термін
Заходи

Відповідальні

виконан
ня
Квітень
2018р.

Відвідати учасників бойових дій та
інвалідів Великої Вітчизняної війни, які
проживають на території міської ради, з
метою обстеження їх матеріальнопобутових умов.
Підготувати
сценарій
проведення
святкування 74-ої
річниці з Дня
Перемоги над нацизмом у Європі та 74-ї
річниці завершення Другої світової
війни.
Скласти список запрошених на свято та
підготувати поздоровлення ветеранам і
трудовим колективам.
Підготувати поздоровлення міського
голови жителів міста в районній газеті .
Здійснити
заходи з благоустрою
території Меморіалу Слави, братських
могил, пам"ятників та обелісків,
розташованих на території ради
Святково оформити центральні вулиці
міста (Героїв Майдану та Василя
Липківського).
Рекомендувати керівникам підприємств,
приватним
підприємцям
художньо
оформити прилеглі території, вітрини
магазинів, кіосків.
Організувати рух волонтерських загонів
щодо здійснення вітань ветеранів.

Фоміна О.В.

Забезпечити проведення уроків пам’яті
в навчальних закладах міста.

Дирекції ЗОШ
№1,2,3, ДНЗ №
1,2

Квітеньтравень

Рада ветеранів
міста, виконком.

До 9
травня

10 Відвідати ветеранів, учасників бойових
.
дій у Великій Вітчизняній війні з
врученням їм подарунків.

Абрамович В.В.

До 26
квітня

Блага Т.О.

До 26
квітня

Печолат О.В.

До 26
квітня

КП
"Комунсервіс",
ЗОШ №1,2,3,
КП
"Комунсервіс"

До 30
квітня
До
7травня

Кропивницький
С.С.

До
7травня

ЗОШ № 1,2,3,
колегіум

12. Направити листи у організації,
підприємства для участі їх у формуванні
солдатських пайків.
13. Забезпечити корзини квітів для
покладання до братських могил,
пам’ятного знака «Танк Т-34» та
меморіалу Слави
14. Провести мітинг-реквієм на територіях
пам’ятників та меморіалу Слави.
15. Організувати панахиди на місцях
поховань невідомих солдат..
16. Запросити на проведення заходів з
нагоди Дня пам’яті та примирення і 74-ї
річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні почесних гостей,
учасників бойових дій, представників
районної та міської організацій
ветеранів України з керівництвом міста.
17. Організувати підвезення ветеранів ВВ
війни, учасників бойових дій для участі
у святкових заходах

Рада ветеранів
міста, виконком.

До 30
квітня

Виконком міської
ради

8, 9
травня

Абрамович В.В.
Виконком міської
ради.
Блага Т.О.

Кропивницький
С.С.

Шишківський
М.М.
19. Забезпечити розміщення на центральній Виконком міської
площі виїзної торгівлі та розважальних ради
атракціонів для дітей.
20. Організувати тематичний вечір "Ніщо
Абрамович В.В.
не забуто, ніхто не забутий".
21 Провести міський шаховий турнір,
Виконком міської
приурочений 74-ій річниці Перемоги.
ради.
Заступник міського голови

8, 9
травня
9 травня
9 травня

У день
проведен
ня
заходів
9 травня
9 травня
7-9
травня

Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 16 квітня 2019 року

№

Про надання одноразової 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.

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 16 квітня 2019 року

№

Про внесення змін до рішення виконкому
міської ради № 90 від 20.09.2018р.«Про
затвердження складу комісій при
виконавчому комітеті міської ради».
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
Печолата О.В. з даного питання, керуючись ст.ст. 38, 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до складу комісій при виконавчому комітеті міської ради:
1.1. Ввести до складу житлово-побутової комісії- Бабич Аллу Ігорівну,
спеціаліста І категорії відділу правової та кадрової роботи
виконкому міської ради, члена комісії.
1.2. Вивести зі складу комісії по дотриманню прав споживачів та
підприємництву- Цимбалюка Юрія Васильовича, голову комісії, у
зв»язку із зміною місця проживання.
1.3. Затвердити головою комісії по дотриманню прав споживачів та
підприємництву Підлубного Віктора Олександровича, члена
виконкому міської ради, члена комісії по дотриманню прав
споживачів та підприємництву.
1.4. Вивести зі складу комісії по дотриманню прав споживачів та
підприємництву-Рудика Віталія Юрійовича, заступника голови
комісії, у зв»язку зміною місця роботи.
1.5. Ввести до складу комісії по дотриманню прав споживачів та
підприємництву - Бабич Аллу Ігорівну, спеціаліста І категорії відділу
правової та кадрової роботи виконкому міської ради, заступника
голови комісії.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Фоміна О.В.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
від 16 квітня 2019 року

№

Про внесення змін до рішення виконкому №124 від 25.11.2015 року «Про
створення опікунської ради та затвердження Положення про опікунську
раду».
На виконання вимог ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Сімейного та Цивільного Кодексів України, Законів України „Про
охорону дитинства”, „Про
соціально-правовий
захист дітей-сиріт, та
позбавлених батьківського піклування”, „Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей", Правил опіки та піклування,
затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді,
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України і
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 №
34/166/131/88, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність
органу опіки та піклування, у зв»язку із кадровими змінами, з метою
покращення соціально-правого захисту дітей громади, особливо дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування, захисту прав та інтересів повнолітніх
осіб, які потребують опіки (піклування), виконавчий комітет Липовецької
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до п.1 рішення виконкому №124 від 25.11.2015р.:
Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті у новій
редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Фоміну О.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

Додаток
до рішення виконкому
Липовецької міської ради
№ від 16.04.2019 року

Склад
опікунської ради виконавчого комітету Липовецького міської ради
1. Грушко Микола Терентійович – голова опікунської ради, міський голова;
2. Печолат Олег Васильович – заступник голови опікунської ради, керуючий
справами (секретар) виконкому міської ради;
3. Фоміна Ольга Володимирівна– секретар опікунської ради, заступник
міського голови;
4. Дажура Олександр Вікторович – член опікунської ради, дільничний
офіцер поліції (за згодою);
5. Блага Тетяна Олексіївна – член опікунської ради, завідувач загальним
відділом міської ради;
6. Герасимчук Ірина Сергіївна - член опікунської ради, директор КЗ
«РЦСССДМ» (за згодою);
7. Бабич Алла Ігорівна - член опікунської ради, спеціаліст 1 категорії
відділу правової та кадрової роботи виконкому міської ради;
8. Порчинська Галина Михайлівна - член опікунської ради, завідувач
сектором опіки та піклування ССД райдержадміністрації(за згодою);
9. Бевза Тетяна Миколаївна - член опікунської ради, заступник начальника,
начальник відділу з призначення грошових виплат та компенсації УПСЗН
райдержадміністрації (за згодою);
10.Мельник Людмила Анатоліївна - начальник Липовецького районного
відділу ДРАЦС головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області (за згодою);
11.Карбівська Наталія Володимирівна- член опікунської ради, провідний
спеціаліст відділу правової та кадрової роботи виконкому міської ради;
12. Бондар Василь Михайлович- головний лікар КНП «ЛРЦПМСД».
Керуючий справами
(секретар) виконкому

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 16 квітня 2019 року

№

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 Тарабанової В.Б., Мочульської Ю.М., Руденко
М.В.,Балчугової М.М., завідувача ДНЗ №1 Петрівської Л.М., колективного
звернення жителів вулиць Соборності, І.Франка та Б.Хмельницького 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 2-ох дерев породи ясен по вулиці Героїв Майдану, 5;
1.2. знесення 4-ох дерев породи тополя та 3-ох дерев породи вільха
по вулиці Героїв Майдану, 65;
1.3. знесення 4-ох дерев породи горіх та 5-ти дерев породи яблуня по
вулиці І.Франка (біля райвійськкомату);
1.4. знесення 1-го дерева породи ясен по вулиці В.Липківського, 73;
1.5. формування крони 3-ох дерев породи липа та клен по вулиці
Шевченка, 15а.
1.6. формування крони -ти дерев породи л по вулиці В.Липківського,
37.
1.7. формування крони 10-ти дерев породи клен, ясен та верба по
вулиці Ломоносова, 14.
2. Роботи по видаленню дерев та вивезенню деревини провести протягом
квітня-травня 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

Блага Т.О.
Печолат О.В.
Кропивницький С.С

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 16 квітня 2019 року

№

Про затвердження проектнокошторисної документації
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького
С.С., , керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт
тротуарного покриття по вулиці Пирогова в м.Липовець Вінницької
області».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.

Міський голова
.
Назаренко О.О.
Печолат О.В
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 16 квітня 2019 року

№

Про взяття на квартирний
облік Орленка В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Фоміної О.В., заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на
квартирний облік при виконкомі міської ради Орленка Василя Васильовича,
враховуючи рекомендацію житлово-побутової комісії при виконкомі міської
ради, протокол від 11.04.2019 р. № 2, відповідно до ст. ст. 31, 34, 39, 45
Житлового Кодексу Українській РСР, пунктами 8, 14, 15, 44 Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, що затверджені Постановою Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської Ради профспілок від 11 грудня
1984 року № 470 (з наступними змінами), п. 1 ч. 2 ст. 96 Закону України «Про
Національну поліцію», підпункту 2 частини а статті 30 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Взяти на першочерговий квартирний облік при виконкомі міської
ради Орленка Василя Васильовича, (інформ.з обмеженим доступом), капітана
поліції, мешканця м. Липовець, який зареєстрований за адресою: (інформ.з
обмеженим доступом), склад сім’ї – 3 особи, власного житла немає.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. внести відповідні дані у реєстр осіб, які перебувають на
квартирному обліку, відповідно до прийнятого рішення.
Міський голова
Назаренко О.О.

Печолат О.В.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від 16 квітня 2019 року

№

Про включення до складу громадського
формування з охорони громадського порядку
«Липовецька місцева варта»
Розглянувши заяви жителя міста Вознюка Ярослава Володимировича та
жителя с. Ясенки Ткача Миколи Івановича про включення їх 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» Вознюка Ярослава Володимировича,
(інформ.з обмеженим доступом),
жителя м. Липовець, який проживає за
адресою: (інформ.з обмеженим доступом), освіта вища та Ткача Миколу
Івановича, (інформ.з обмеженим доступом), жителя с. Ясенки, який проживає
за адресою: (інформ.з обмеженим доступом).
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. включити Вознюка Я.В. та Ткача М.І. до графіка чергування з
червня 2019 року.

Міський голова

Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

