УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№ 22

Про хід виконання Програми
щодо профілактики злочинності ,
зміцнення законності та правопорядку
на території міської ради на 2018-2019 роки
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Фоміної О.В. про хід виконання Програми
щодо
профілактики злочинності , зміцнення законності та правопорядку на території
міської ради на 2016-2017 роки., в ході якої було висвітлено виконання
профілактичних заходів із попередження злочинності на території міської ради
та, обговоривши дане питання, керуючись п.п.7 ст. 32 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Фоміної О.В. про хід виконання Програми щодо профілактики
злочинності , зміцнення законності та правопорядку на території міської ради
на 2018-2019 роки взяти до відома, роботу вважати задовільною.
2. Роботу виконкому міської ради, громадського формування, комісій при
виконкомі спільно з громадськістю, і надалі спрямовувати на виконання
Програми.
3. Продовжити співпрацю з громадським формуванням «Липовецька
місцева варта» щодо вирішення питань профілактики злочинності на території
міста.
4. Рекомендувати правоохоронним органам посилити роботу щодо
запобігання продажі спиртних напоїв неповнолітнім на території міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на Фоміну О.В. заступника
міського голови, доповісти на засіданні виконкому у жовтні 2019 року.
Міський голова
Печолат О.В.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№23

Про взяття на квартирний облік жителів міста
Заслухавши та обговоривши інформацію Фоміної О.В., заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на
квартирний облік при виконкомі міської ради Климчука Р.М., Будзінського О.
П., Савіцького В.А., враховуючи рекомендацію житлово-побутової комісії при
виконкомі міської ради, протокол від 19.03.2019 р. № 1, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Відповідно до ст. ст. 31, 34, 39, 46 Житлового Кодексу Українській
РСР, підпункту 2 частини а статті 30 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", пункту 11 частини 2 ст. 7, пункту 14 частини 1
ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та підпунктів 5-1, 5-2 пункту 46 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,
взяти на позачерговий квартирний облік при виконкомі міської ради Климчука
Романа Миколайовича, 21.03.1978 року народження, учасника бойових дій,
інваліда ІІ групи, мешканця м. Липовець, який зареєстрований за адресою: м.
Липовець, вул. (Інф. з обм. доступом)
2.
Відповідно до ст. ст. 31, 34, 39, 46 Житлового Кодексу Українській
РСР, частини 2 статті 119 Кодексу Цивільного захисту України та підпунктів 51, 5-2 пункту 46 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, взяти на
першочерговий квартирний облік при виконкомі міської ради:

- Будзінського Олександра Петровича, 27.04.1982 року народження,
прапорщика служби ЦЗ, мешканця м. Липовець, який зареєстрований за
адресою: м. Липовець, вул. (Інф. з обм. доступом), склад сім’ї - 4 особи;
- Савіцького Валерія Аліковича, 13.10.1988 року народження, молодшого
сержанта служби ЦЗ, мешканця м. Липовець, який зареєстрований за
адресою: м. Липовець, вул. (Інф. з обм. доступом).
3. 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

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року
Про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам міста

№ 24

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 12 500 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

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Дзіпетрук І.В.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року
Про надання дозволу
на
розміщення зовнішньої реклами

№ 25

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 1 квітня
2019р. до 31 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 22 березня 2019р. до 21
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

Фоміна.О.В.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року
Про план роботи виконавчого

№26

комітету Липовецької міської
ради на другий квартал 2019 року
Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Регламенту роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2015 р. №
119, з метою організації роботи виконавчого комітету міської ради, враховуючи
пропозиції виконавчих органів Липовецької міської ради, виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради на
другий квартал 2019 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Липовецької міської ради Печолата О.В.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Фоміна О.В.
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької
міської
ради
від 21.03.2019 р. № 26

П Л А Н Р ОБ О Т И
виконавчого комітету Липовецької міської ради
на ІІ квартал 2019 року
І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
міської ради :

Квітень
1. Про заходи до 74-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови
2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2019 року.
Готують: Дзіпетрук І.В. – завідувач фінансово-господарського відділу
виконкому міської ради
3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої
влади вищого рівня та власних рішень.
Травень
1. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та
літнього відпочинку дітей.
Готують: Фоміна О.В. – заступник міського голови
2. Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про організацію весняної
акції з благоустрою та санітарної очистки території міста».
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Бондаренко М.В.
– директор КП «Комунсервіс».
3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого
рівня та власних рішень.
Червень
1. Про роботу опікунської ради.
Готують: Карбівська Н.В. – заступник міського голови
2.Про боротьбу із сміттєзвалищами та стихійними смітниками на території
ради.
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Бондаренко
М.В. – директор КП «Комунсервіс».
3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого
рівня та власних рішеннь.
ІІ. Організаційно-масові заходи :
1. Проводити прийом громадян членами виконкому міської ради.
Строк: щотижнево у понеділок, середу та п’ятницю
Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В.
2. Забезпечити інформування територіальної громади про прийняті
рішення ради та виконкому.
Строк: щоквартально
Відповідає: секретар міської ради Лебідь А.М. та керуючий справами
виконкому Печолат О.В.
3. Забезпечувати вчасний розгляд заяв, скарг, пропозицій, які надходять
від громадян.

Строк: постійно
Відповідають: керуючий справами виконкому Печолат О.В.,
Завідувач загальним відділом виконкому Блага Т.О.
4. Забезпечувати контроль за виконанням розпорядчих документів
органів вищого рівня та власних рішень.
Строк: згідно з визначеними строками
Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В.
5. Претензійно-позовна діяльність по стягненню збитків, завданих
внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади без правовстановлюючих документів.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
6. Надання первинної правової допомоги. Надання юридичної консультації
з питань діяльності виконавчого комітету.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
7. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення правових знань
працівників міської ради.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
8. Взяти участь в організації та проведенні заходів ( за окремими
планами):
1 квітня
7 квітня
18 квітня
20 квітня
22 квітня
23 квітня
26 квітня
28 квітня
1 травня
8 травня
9 травня
15 травня
21 травня
1 червня
22 червня
23 червня
27 червня
28 червня

День сміху
День здоров'я
День пам'яток історії та культури
День довкілля
День Землі
Всесвітній день книги і авторського права
Річниця Чорнобильської катастрофи
Світле Христове Воскресіння- Пасха- Великдень
День міжнародної солідарності трудящих
День пам»яті і примирення.День матері
День перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні
Міжнародний день сім'ї
День Європи
День захисту дітей
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
День державної служби
День молоді
День Конституції України

Керуючий справами
виконкому міської ради

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року
Про надання дозволу
на зрізання дерев

№ 28

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., Ніколайчук Л.А., 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 Зарічна, 17;
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;
1.6. формування крони 6-ти дерев породи липа по вулиці Героїв
Майдану, 14.
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
Блага Т.О.
Печолат О.В.
Кропивницький С.С

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№ 27

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
громадян Польового С.С. та Трофимчука В.М. щодо впорядкування поштової
адреси будівель по провулку Соборності та вулиці Зорге, 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:
1.1. по провул. Соборності
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
Польовий С.С.

1.2.
№
п/п
2

по вул. Зорге
Прізвище
користувача
Трофимчук М.І.

(Інф. з обм.
доступом)
Існуючий номер
(Інф. з обм.
доступом)

(Інф. з обм.
доступом)
Присвоєний
номер

Примітка

(Інф. з обм.
доступом)

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова
Блага Т.О.

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№ 29

Про виготовлення 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. Надати КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради (директор
Бондаренко М.В.) дозвіл на виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по
вулиці Пирогова в м.Липовець Вінницької області».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.

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

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№ 30

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житловий
будинок
Розглянувши заяву гр. Соломон Тамари Анатоліївни про видачу
дублікату свідоцтва про право власності на житловий будинок, який
знаходиться в м.Липовець по вул. (Інф. з обм. доступом), 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(Інф. з обм. доступом)на ім’я Соломон Тамари
Анатоліївни.
Свідоцтво видане взамін втраченого на підставі рішення
виконавчого комітету Липовецької селищної ради від 27.05.1993 р.
№55.
2. Оформити дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок і
зобов’язати заявника провести його державну реєстрацію.
Міський голова

Печолат О.В.
Блага Т.О.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№ 31

Про надання дозволу на здійснення
перевезень будівельних відходів
Заслухавши інформацію міського голови Грушка М.Т., який ознайомив з
клопотанням директора Опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа
І-ІІІст.№2 Липовецької районної ради Вінницької області» Черепашука Д.Я.
про надання дозволу на здійснення перевезень будівельних відходів від школи
по центральних вулицях міста Липовець, у зв»язку із будівництвом
спортивного майданчика зі штучним покриттям, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати Опорному закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІст.№2
Липовецької районної ради Вінницької області» (директор Черепашук
Д.Я.) дозвіл на здійснення перевезень будівельних відходів від школи по
центральних вулицях міста Липовець автомобілями «КРАЗ», державні
номери АА 1645АК, АІ 9693АЕ.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.

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

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 21 березня 2019 року

№ 32

Про хід
виконання рішень
виконавчого комітету міської ради
Заслухавши інформації заступника міського голови Кропивницького С.С.,
керуючого справами виконкому міської ради Печолата О.В. про хід
виконання рішень виконкому міської ради, керуючись п.6 ст. 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської
ради
В И Р І Ш И В :
1. Зняти з контролю
рішення виконавчого комітету №79 від
21.08.2018р. «Про готовність навчальних та дошкільних закладів,
розташованих на підвідомчій території, до нового навчального
року», в зв’язку з виконанням запланованих заходів рішення.
2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету №108 від
09.11.2018р. «Про надання дозволу на зрізання дерев», в зв’язку з
виконанням запланованих заходів рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова
Печолат О.В.
Кропивницький С.С.

Микола ГРУШКО

