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

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

проект РІШЕННЯ
Від 23 квітня 2019 року
Про затвердження звіту щодо виконання
міського бюджету за І квартал 2019 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№571
56 сесія 7 скликання

Заслухавши звіт завідувача фінансово-господарським відділом міської ради Дзіпетрук
І.В. про виконання бюджету міської ради за І квартал 2019 року та відповідно до пункту 23
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 80
Бюджетного кодексу України, сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити :
виконання міського бюджету за І квартал 2019 року по доходах в сумі 5 775 497 грн., в
тому числі:
- по загальному фонду - 5 108 647 грн..
- по спеціальному фонду –666 850 грн.
виконання видаткової частини бюджету за І квартал 2019 року в сумі 5 705 182 грн., в тому
числі
- по загальному фонду – 5 357 987 грн
- по спеціальному фонду - 347 195 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Лебідь А.М.
Дзіпетрук І.В.

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 ________ 2019 року

56 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:
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,
місце
реєстрації

Розташув
ання
земельної
ділянки

Загаль
на
площа
земель
ної
ділянк
и, га

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

Для
Кадастровий номер
індиві земельної ділянки
дуальн
ого
гаражн
ого
будівн
ицтва

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Сорокопуд
Василь
Петрович
22500,
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Кошовий
Олександр
Олександрович
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Миколаївська
Антоніна
Спиродонівна
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Олійник
Раїса Іванівна
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Панасюк
Олексій
Володимирови
ч
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Попроцька
Людмила
Станіславівна
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Вивдюк Сергій
Іванович
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)

вул.
Миру, 8/6

-

-

вул.
Мічуріна,
1

0,1000

0,1000

вул. 8-го
0.1300
Березня, 9

0.1000

вул.
Ломоносо
ва, 81

0.1000

0,1500

вул.
Пирогова, 0,1461
25

вул. Б.
Хмельниц 0,1493
ького, 13

-

0.0300

0.0500

0,0025

0522210100:01:001:2784

-

0522210100:01:003:1765

0522210100:01:001:2786
0522210100:01:001:2787

0522210100:01:004:1199
0522210100:01:001:1200

0522210100:01:003:1739
0522210100:01:003:1740
0,1000

0,1000

0,0461

0.0493

0522210100:01:003:1763
0522210100:01:003:1764

8

9

10

Гайдамака
Микола
Іванович,
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Зелінський
Василь
Петрович,
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)
Кащук Надія
Іванівна,
(проживає:
інформація з
обмеженим
доступом)

пер.
Чехова,8

0,1563

0,1000

0,0563

0522210100:01:003:1772
0522210100:01:003:1773

вул.
І.Франка,
18

0,137

0.1000

0,0370

0522210100:01:003:1770
0522210100:01:003:1771

Поле №1
«Скакунк
а»

0,1500

-

0,1500

0522210100:01:002:1432

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

проект РІШЕННЯ №
Від __________ 2019 року

56 сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та передачу у власність для
ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.
Розглянувши заяву гр. Загнітко Л.М. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 1, 5,13 Закону України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток
(паїв)», статтями 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 81, 125, 126, п.

16, 21 Земельного кодексу України,
п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів,
щопосвідчують право власності на земельну ділянку:
- 3,0581га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на
території Липовецької міської ради, Липовецького району, Вінницької області.
2. Передати гр. Загнітко Людмилі Максимівні у власність земельну ділянку із земель
колективної власності:
- 3,0581га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Що знаходиться
на території Липовецької міської ради, за межами населенного пункту, Липовецького району
Вінницької області, кадастровий номер 0522210100:03:000:3228.
3. Землекористувачу гр. Загнітко Л.М.:
- зареєструвати право власності на земельну ділянку;
- використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення.
4. К;онтроль за виконанням даного рішення покласти тна постійну комісію з питань
архіткутури, будівництва, та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО
проект

Від___________ 2019року

РІШЕННЯ
56 сесія 7 скликання

Про надання дозволу гр. Опанасюку П. П.
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража
у власність.
Розглянувши заяву гр. Опанасюка П.П, додані до нього графічні матеріали,
відповідно до статей 12, 40, 116, 118, 121, 122, 186-1 Земельного кодексу України, статті 50
Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Опанасюку Павлу Петровичу (проживає: інформація з обмеженим
доступом) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею до 0,00300 га у власність для будівництва індивідуального гаража, яка
розташована в м. Липовець, по вул. Подільська із земель житлової та громадської забудови
комунальної власності.
2. Громадянину Опанасюку Павлу Петровичу:
2.1 рекомендувати попередньо погодити містобудівні умови індивідуального
гаражного будівництва з районним відділом архітектури та містобудування Липовецької
райдержадміністрації.
2.2. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
2.3. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО
проект РІШЕННЯ №

Від____________ 2019 року

56 сесія 7 скликання

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, 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), що посвідчує
право спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною площею 0,1500га, в тому
числі 0.1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель і споруд та 0.0500га для ведення особистого селянського господарства. із земель
комунальної власності безоплатно у приватну власність, наступним громадянам:
1.1 Гидзулі Галині Олексіївні (проживає: інформація з обмеженим доступом).
1.2 Гидзулі Олександру Васильовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом).
1.3 Гидзулі Василю Васильовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом).
2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право
спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною площею 0,0325га, в тому числі
0,0325га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і
споруд із земель комунальної власності безоплатну у приватну власність, наступним
громадянам:
2.1 Стасюк Сергію Миколайовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом).
2.2 Дмитрук Ларисі Василівні (проживає: інформація з обмеженим доступом).
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
земельно-кадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

проект РІШЕННЯ №
Від

2019 року

56 сесія 7 скликання

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 ст.ст. 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
/
батькові,
п
адреса проживання,
ідентифікаційний код

1

2

3

4
5

Назаренко Василь
Анатолійович
(проживає: інформація
з обмеженим доступом)
Коберник Василь
Олександрович,
(проживає: інформація
з обмеженим доступом)
Осадча Лідія Корніївна
(проживає: інформація
з обмеженим доступом)
Бородіна Віра Павлівна
(проживає: інформація
з обмеженим доступом)
Тітенко Вадим

Місце розташування
земельної ділянки

вул. Кам’янецька, 6

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)
для будівДля
Гаражн
ництва та
ведення
е
обсл. ж/б
ОСГ
будівни
орієнтовно цтво
ю площею

0,1000

0,0600

вул. Зарічна. 17

0.1000

-

-

вул. В. Копитка, 22

0,1000

-

-

поле № 1, Березівка

-

0,15

-

вул. Докучаєва

-

0,0200

-

6

Михайлович (проживає:
інформація з обмеженим
доступом)
Кірган Лариса Анатол
(проживає: інформація з
обмеженим доступом)

вул. Поповича, 17

0,0800

-

-

2. 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.
3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

проект
Від___________ 2019року

РІШЕННЯ
56 сесія 7 скликання

Про надання дозволу гр. Вариводі В.П.
на використання земельної ділянки
для проведення робіт з благоустрою та
використання її для сінокосіння.

Розглянувши заяву гр. Вариводи В.П. , щодо надання дозволу на використання
земельної ділянки для проведення робіт з благоустрою , раціонального використання,
збереження природних угідь, враховуючи те, що земельна ділянка засмічена побутовими
відходами (стихійне сміттєзвалище), керуючись статтями 12, 34, 122, 164 Земельного
кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. З метою ефективного та раціонального використання земель на підвідомчій
території, надати дозвіл гр. Вариводі Віктору Павловичу (проживає: інформація з обмеженим
доступом) на використання земельної ділянки орієнтовною площею 0,05га, (прибережна
захисна смуга річки «Соб») для проведення робіт з благоустрою, утилізації стихійного
сміттєзвалища з послідуючим використанням її для сінокосіння. Дана ділянка є суміжною до
присадибної ділянки заявника, яка належить йому на підставі приватної власності в м.
Липовець по вул. Квітуча, 36.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

Проект РІШЕННЯ
Від ___ квітня 2019 року

№
56 сесія 7 скликання

Про внесення змін до плану
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік
Відповідно до ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови з питань виконавчих органів
ради Фоміної О.В, Липовецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019
рік, затвердженого рішенням 51 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 18.12.2018 р.
№ ___ “ Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2019 рік ”(далі - План), зміни та доповнення:
- доповнити План пунктом 4 у наступній редакції:
№
п/п
4.

Назва проекту рішення
Липовецької міської ради

Цілі прийняття
регуляторного акта

«Про встановлення заборони продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) у визначений
час доби в межах міста Липовець»

З метою забезпечення прав та законних
інтересів населення міста Липовець,
попередження вчинення кримінальних
та адміністративних правопорушень, а
також реалізації у місті державної
політики щодо обмеження шкідливого
впливу споживання алкогольних
напоїв, визнання здоров'я людини
найвищою соціальною цінністю.

Строк
підготовки
Протягом року

2. Завідувачу загальним відділом Блазі Т.О. оприлюднити дане рішення на офіційному
сайті міської ради в мережі Інтернет згідно чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Проскуровський В.Ф.).
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

