
                                                                         

У К Р А Ї Н А  

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  №581 

 

Від   28 травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до рішення  51 сесії міської ради 7 

скликання від 18.12.2018 року №522   «Про 

затвердження міського бюджету на 2019 рік» 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23, статті 78  Бюджетного кодексу України, за 

погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

залучення інвестицій, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті у міжсесійний період:  

   1.1 Від 02.05.2019 року № 47-р: внести зміни до  річного розпису видатків загального фонду 

міського бюджету: зменшити видатки по  КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»  КЕКВ 2620 – 20000,00  

збільшити видатки по  КТПКВКМБ 0115053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості»  КЕКВ 2610 – 

20000,00 

1.2 Від 13.05.2019 року № 56- р : внести зміни до  річного розпису видатків спеціально фонду 

(бюджет розвитку) міського бюджету (за рахунок вільного залишку на початок року) по 

(додаток 2,4,5): 

- Зменшити видатки КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 3132 – 

10000,00 по об’єкту «Капітальний ремонт фасадів ( утеплення стін, горища) будівлі ДНЗ № 2 

«Малятко» в м.Липовець Вінницької області;  

- Збільшити видатки КТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» одержувач  КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської ради Вінницької області   КЕКВ 3210 – 10000,00  по 

об’єкту «Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Пирогова м. Липовець 

Вінницької області». 

       2. Збільшити обсяг міського бюджету по загальному фонду за рахунок вільного залишку 

на початок року в сумі  145356,00 грн. (додаток 1,2,3,5) і направити дані кошти по: 
-   КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2210 – 14000,00 (для огородження 

дитячого майданчика та придбання ігрового будиночка) 
 - КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 2620   -   5000,00 (на 

харчування дітей Липовецької ЗОШ І-ІІІст.№ 3) 

- КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 2610   -   

116356,00 (на вуличне освітлення – 40000,00; придбання лавочок і смітників по вулиці 



Пирогова – 12300,00; виготовлення та встановлення арт-об’єкту «Я ♥ Липовець» - 

48985,00; стовпи 1,7 м(з/б огорожа) на кладовище мікрорайону Камянка – 15071,00) 

- КТПКВКМБ 0119880 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів»  КЕКВ 2620   -  10000,00 (на виконання 

програми «Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки на території 

Липовецької міської ради на 2019-2020 роки») 

3. Внести зміни до  річного розпису видатків загального фонду міського бюджету: зменшити 

видатки по  КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»  КЕКВ 2730 – 18000,00  

збільшити видатки: 

по  КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2210 – 18000,00 (для 

придбання дитячих гойдалок) 

       4. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку)  за 

рахунок вільного залишку на початок року в сумі  18096,00 грн. (додаток 1,2,4,5) і направити 

дані кошти по: 

КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення дільності водопровідно-каналізаційного господарства»  

КЕКВ 3210   - 11376,00 для придбання насосу. 
*КТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» одержувач  КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради 

Вінницької області   КЕКВ 3210 – 6720,00 по об’єкту «Капітальний ремонт тротуарного покриття по 

вул. В.Липківського (№37-№39, №57)» (технічний нагляд в сумі 5370,00, авторський нагляд – 

1350,00) 

         5. Відповідно до пункту 1,2,3 даного рішення  внести зміни у додатки 

2,3,4,5,6 рішення  51 сесії міської ради 7 скликання від  18.12.2018 року                                                         

№ 522 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5 даного 

рішення. 

       6. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук 

І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення. 

       7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 
Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Фоміна О.В. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Завідувач фінансово- 

господарського відділу                          Дзіпетрук І.В. 
 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 5 8 2
 

 

Від     28 травня  2019 року                                                                          57 сесія  7 скликання  

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2019р.  

Відповідно до  ст.25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з 

необхідністю коригування видатків міського бюджету,  заслухавши інформацію з даного питання 

заступника міського голови Кропивницького С.С.,  міська рада 

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п.1.2; 1.6; 1.11; 1.16; 3.2. основних заходів «Програми соціально-

економічного розвитку м. Липовець на 2019 р.» виклавши їх у наступній редакції: 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відповідальні за 

виконання 
 

Термін 

викона

-ння 

 

Обсяг 

фінансув

ання, 

тис. 

грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.2 Благоустрій міста 
КП «Комун-

сервіс» 

Протя-

гом2019

року 

 

4319,356 

(+116,356)      

Загальний 

фонд 

1.6 

Капітальний ремонт фасадів 

(утеплення стін, горища) будівлі ДНЗ 

№2 «Малятко в м. Липовець 

Вінницької  обл..  

Виконавчий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

490,05 

(-10,0) 

Бюджет 

розвитку 

 

  

1.11 

Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 
Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

200,0 

 

11,376 

Загальний 

фонд 

Бюджет 

розвитку 

1.16 

Капітальний ремонт тротуарного 

покриття  по вул. Пирогова в м. 

Липовець 

 

КП «Комун-

сервіс 

Протя-

гом 2019 

року 

900.0 

(+10,0) 

Бюджет 

розвитку 



3. Освіта 

3.2 
Фінансування дошкільних закладів 

освіти м. Липовець  

Виконавчий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

424,88 

(+32,0) 

Загальний. 

Фонд 

7. Різне 

7.9 

Реалізація програми профілактики та 

боротьби з африканською чумою 

свиней у м. Липовець на 2019 рік 

Виконав-чий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

52,0 

(-28,0) 

Загальний 

фонд 

 

2. Доповнити  Основні заходи «Програми соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2019 р.» пунктами наступного змісту: 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відповідальні 

за виконання 
 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. 

грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

7. Різне 

7.14 

Реалізація програми підтримки 

навчальних закладів на території  

м. Липовець на 2018-2020 роки   

 

Виконавчий 

комітет 

Протя-

гом 2019 

року 

 

    5,0 

 

Вільний 

залишок 

  

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій  (Ревацька Л.М.), а організацію його 

виконання – заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

Заст. міського голови                              Фоміна О.В. 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С. С 



 

У К Р А Ї Н А  

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  № 5 8 3  

 

Від     28 травня  2019 року                                                                       57 сесія  7 скликання    

Про внесення змін до міських   

Програм  

Відповідно до ст. 25-26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із 

необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши інформацію заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Фоміної О.В., міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до міської Програми підтримки дошкільних закладів міста Липовець на 2019 

рік (далі – Програма), затвердженої рішенням  51 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від  

.12.2018 р. №  “Про затвердження міських програм”, зміни та доповнення: 

- збільшити видатки пункту 4 Заходів щодо виконання Програми: модернізацію матеріально-

технічної бази садочків (технологічне обладнання, оргтехніка, посуд, постільна білизна, іграшки, 

інше) на 32 тис. грн.. 

2. Внести зміни до  заходів міської Програми розвитку інформаційного простору на 2019 рік: 

 -пункт 5 викласти у наступній редакції: 

5 Активізація інформування 

населення. Зокрема через 

модернізацію  Інтернет-порталу 

Липовецької  міської ради 

(послуги з програмної розробки, 

послуги веб-дизайну, послуги з 

наповнення контентом), 

розроблення, видання та друк 

дайджесту, інформаційного 

бюлетеня. 

Міська рада Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

20400,00 

        -заходи міської Програми розвитку інформаційного простору на 2019 рік доповнити 

пунктом 7 наступного змісту: 



7 Встановлення інформаційно-

правової системи з потужними 

сучасними інструментами для 

аналізу, моніторингу та 

відстеження змін правового поля 

«ЛІГА ЗАКОН». 

Міська рада Протягом 

року 

Міський 

бюджет 

15600,00 

 

3.Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань  соціально-економічного 

розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.), а організацію виконання - 

заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Кропивницькому С.С. 

та Фоміній О.В.  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         МИКОЛА  ГРУШКО 

Заст. міського голови                              Кропивницький С.С. 

Секретар міської ради             Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Фоміна О.В. 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 584 

 

Від   28  травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

«Про початок процедури приватизації,  

яка була припинена рішенням 52 сесії 7 скликання 

№541 від 22.12.2018 «Про припинення приватизації  

та вчинення будь-яких дій, спрямованих на 

приватизацію (продаж) об’єкта приватизації» 

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

пункту 24 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432, статті 26, 29, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі рішення 49 сесії 7 скликання Липовецької  міської ради № 502 від 6 вересня 2018 року, 

рішення 52 сесії 7 скликання №541 від 22.12.2018, а також приймаючи до уваги протокол №3 

засідання аукціонної комісії з продажу об'єктів комунальної власності територіальної громади міста 

Липовець, які підлягають приватизації від 12 листопада 2018 року, міська рада, 



ВИРІШИЛА: 

1. Розпочати процедуру малої приватизації об'єкта приватизації (лота): будівлі парокотельні 

«Б» з прибудовами «Б1», «Б2», «Б3», «Б4», «Б5», загальною площею 752,9 м², що 

розташована за адресою: Вінницька область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 

147/А, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна», враховуючи рішення 42 сесії 7 скликання Липовецької міської ради № 414 від 12 

березня 2018 року, рішенням 49 сесії 7 скликання Липовецької міської ради № 487 від 6 

вересня 2018 року та рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради №100 від 18 

жовтня 2018 року.  

2. Включити в пункт 1 рішення 40 сесії Липовецької міської ради 7 скликання №382 “Про 

надання дозволу на відчуження комунального майна” від 23.01.2018, із змінами внесеними 

рішенням 42 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 12.03.2018 №414 “Про внесення 

змін до рішення №382 “Про надання дозволу на відчуження комунального майна” 40 сесії 7 

скликання від 23.01.2018 наступний об’єкт: парокотельня  (літ. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5), 

загальною площею 752, 9 м2, що розташована за адресою: Вінницька область, Липовецький 

район, смт Турбів, вул. Миру 147/А. 

3. Затвердити: 

3.1. Протокол аукціонної комісії №1 від 16.10.2018. 

3.2. Умови продажу об’єкта приватизації - будівлі парокотельні «Б» з прибудовами «Б1», 

«Б2», «Б3», «Б4», «Б5», загальною площею 752,9 м², що розташована за адресою: 

Вінницька область, Липовецький район, смт Турбів, вул. Миру 147/А –з визначенням 

способу продажу «аукціон без умов» (спосіб продажу об'єкта приватизації, за яким 

власником об'єкта приватизації стає покупцем, що в ході торгів запропонував за нього 

найвищу ціну без додаткових умов продажу об'єкта приватизації). 

3.3. Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні нежитлової будівлі 

(будівля парокотельні) в смт Турбів по вул. Миру 147/А. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Кропивницького С.С. 

 

 

    Міський голова                                                              Микола ГРУШКО 

 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 585 

 

Від  28  травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

 

Про взяття на баланс 

нерухомого майна  

  



Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою впорядкування обліку комунального майна  територіальної 

громади міста Липовець, за погодженням постійної комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада 

в и р і ш и л а: 

 
1. Взяти на баланс Липовецької міської ради нерухоме майно-гідровузол: гребля та 

водовипуск, які є  комунальною власністю територіальної громади міста Липовець, що 

знаходяться за адресою м.Липовець, урочище «Будківка» , площею 560 кв.м., ринковою 

вартістю 6983,00 грн . 

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради здійснити, згідно 

чинного законодавства, всі необхідні дії для виконання пункту 1 даного рішення. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.)   

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               М.Т. ГРУШКО 

Секретар міської ради                            Лебідь  А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О. 

Завідувач фінансово- 

господарського відділу                         Дзіпетрук І.В. 

 

   

У К Р А Ї Н А  

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  № 586 

 

Від  28  травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 
 

Про внесення змін до структури та  

штатного розпису працівників 

Липовецької міської ради 

 

З метою впорядкування структури та штатного розпису працівників Липовецької 

міської ради, розглянувши пропозиції міського голови Грушка М. Т., відповідно до статті 

10,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 



  

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до додатку №1 рішення Липовецької міської ради від 18 грудня 2018 

року № 525 «Про структуру, штатну чисельність виконавчого комітету міської ради, 

встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальних допомог на 2019 рік» 

структури та штатного розпису працівників Липовецької міської ради (до), а саме: 

1.1. Вивести посаду «провідного спеціаліста з ведення бухгалтерського обліку» з 

фінансово-господарського відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради; 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій. (Ревацька Л.М.) 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 587 

 

Від  28  травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

 

Про відмову в поновленні договору  

оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву громадянина Слободянюка Сергія Миколайовича про поновлення 

договору оренди землі, відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 288, 

289 Податкового кодексу України, ст.ст. 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада - 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити гр. Слободянюку Сергію Миколайовичу (інформація з обмеженим 

доступом) в поновленні договору оренди землі № 98/03-04 від 28.07.2017, шляхом укладання 

додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,0225 га, 

кадастровий номер: 0522210100:01:001:0535, з цільовим призначенням 03.07 для будівництва 



та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для комерційного використання, І 

економіко-планувальна зона 16 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець по вул. 1-го 

Травня. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

 

    Міський голова                                                                               М.Т. ГРУШКО  

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 588 

 

Від  28  травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши заяви громадян Кравчука Анатолія Віталійовича та Панасюка Миколи 

Володимировича про поновлення договору оренди землі, відповідно до ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі», ст.ст. 288, 289 Податкового кодексу України, ст.ст. 124, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада - 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Поновити дію договору оренди землі № 32/03-04 від 24.03.2014 на земельну ділянку 

площею 0,3733 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:0755, несільськогосподарського 

призначення для обслуговування приміщення ковбасного цеху та складів, яка знаходиться в 

м. Липовець по вул. Героїв Майдану, 72 (раніше вул. Леніна, 96), який укладений між 

Липовецькою міською радою та Кравчуком Анатолієм Віталійовичем (інформація з 

обмеженим доступом)  та Панасюком Миколою Володимировичем (інформація з обмеженим 

доступом)  шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі. 

1.1.  Встановити, що з моменту набрання чинності додаткової угоди про поновлення 

договору оренди землі, строк дії договору становить 5 років.  

1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 3 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що на 2019 рік складає 20 985, 81 грн. (н.г.о 1м
2 – 

187, 39 грн.) з 

подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися щомісячно 

1/12 частини її розміру, з моменту підписання угоди про поновлення договору оренди землі 

та переглядається один щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів 

орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни 



коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі невнесення орендної плати у визначені строки, стягується пеня 

у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

2. Зобов’язати громадян Кравчука Анатолія Віталійовича та Панасюка Миколу 

Володимировича: 

2.1. У 20-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою 

міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткову угоду про 

поновлення договору оренди землі; 

2.2. У 5-денний строк, після укладення угоди про поновлення договору оренди землі, 

провести державну реєстрацію поновленого права користування земельною ділянкою; 

 2.3. Копію укладеної угоди про поновлення договору оренди землі, в 5-денний строк 

після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у 

Вінницькій обл. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

 

             Міський голова                                                                               М.Т. ГРУШКО 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

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  №589 

 

Від  28 травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

 

Про надання дозволу попереднього 

погодження місця розташування 

тимчасової  споруди в м. Липовець 

 

Розглянувши заяву громадянки Собової Раїси Василівни щодо погодження місця 

розташування стаціонарних тимчасових споруд для розміщення закладу торгівлі та надання 

дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж особистого 

земельного сервітуту, керуючись ст. 401-406 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 98-102 

Земельного кодексу України, пунктом 2 статті 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону 

України «Про землеустрій», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011, керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 



1. Громадянці Собовій Раїсі Василівні (інформація з обмеженим доступом)  – 

погодити попереднє місце розташування 2 (двох) тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності, та надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах особистого 

строкового сервітуту площею 0,0060 га в м. Липовець по вул. Коцюбинського. 

2. Зобов'язати гр. Собову Раїсу Василівну розробити паспорт прив'язки тимчасових 

споруд та технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на умовах особистого строкового сервітуту, та передати зазначену документацію 

для розгляду та затвердження до виконавчого комітету міської ради у шестимісячний строк з 

дня прийняття зазначеного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                   Грушко М.Т.  
 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 5 9 0  

 

Від  28 травня 2019 року                                                                      57 сесія  7 скликання 

 

«Про внесення змін до рішення  

42 сесії 7 скликання від 12.03.2018 

№426 «Про поновлення терміну дії  

договору оренди земельних ділянок  

комерційного використання» 

 

Розглянувши заяву голови СТ «Липовецьхліб» Мануса В.П. щодо розгляду питання про 

внесення змін до рішення Липовецької міської ради, керуючись ст. 144 Конституції України, 

ст. 26, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу 

України та ст. 288 Податкового кодексу України, міська рада - 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Липовецької міської ради 42 сесії 7 скликання від 12 

березня 2018 року №426 «Про поновлення терміну дії договору оренди земельних ділянок 

комерційного використання» виклавши пункт 1.1. вказаного рішення в новій редакції, а саме:  

1.1. Встановити розмір орендної плати за земельні ділянки відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


ділянки, що на 2019 рік складає: за земельну ділянку №1 – 9117 грн. 16 коп. (дев’ять тисяч 

сто сімнадцять гривень 16 коп.); за земельну ділянку №2 – 1282 грн. 10 коп. (одна тисяча 

двісті вісімдесят дві гривні 10 коп.); за земельну ділянку №3 – 1017 грн. 54 коп. (одна 

тисяча сімнадцять гривень 54 коп.), 1/9 – 678,36 нормативної грошової оцінки за 1м
2
 з 

урахуванням коефіцієнта індексації 2019 року – 1,0. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

Міський голова                                                                      Грушко М.Т. 

 

 

                                                                  

У К Р А Ї Н А  

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  № 5 9 1  
 

    Від 28 травня 2019 року                                                                57  сесія  7 скликання   

 

Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки 

водного фонду 

Розглянувши звернення Шевчук Любові Архипівни про поновлення договору оренди землі, 

відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 51 Водного кодексу України, ст.ст. 12, 93, 

122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 

29.05.2013 р.№ 420 «Про  затвердження Типового договору  оренди водних об’єктів », статей 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 3, 5, 9 

розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 

Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Поновити з фізичною особою – підприємцем Шевчук Любов’ю Архипівною договір оренди 

землі №37/03-02 від 17.08.2004 р., зареєстрованого у Липовецькому відділі Вінницької Філії ДП 

«Центр ДЗК», про що в Державному реєстрі вчинено запис від 13.11.2006 року за № 040610100010, 

загальною площею 29,0900 га, в тому числі по угіддях: під ставком – 26,4946 га, під гідротехнічною 

спорудою – 0,3052 га, під частиною прибережної захисної смуги – 2,2902 га, з кадастровим номером 

0522210100:01:002:0165, розташовану  на території Липовецької міської ради Вінницької області, 

шляхом укладання договору оренди водного об’єкта з річною орендною платою в розмірі 1% від 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


нормативної грошової оцінки земельної ділянки, терміном на 25 років, для рибогосподарських потреб, 

після виготовлення та погодження паспорта водного об’єкта. 

2.  Доручити міському голові підписати вище зазначений договір оренди водного об’єкта. 

3. Фізичній особі – підприємцю Шевчук Любові Архипівні в 30- денний строк зареєструвати 

договір оренди водного об’єкта в установленому законодавством порядку, після його підписання 

сторонами та погодження Державним агентством водних ресурсів України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 592 

 

Від  28  травня 2019 року                                                                        57 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 

     В И Р І Ш И Л А : 



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

/

п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, 

адреса проживання, 

ідентифікаційний код 

Місце розташування 

земельної ділянки 

     орієнтовна     площа  земельної      

                   ділянки (га) 

для будів-

ництва та 

обсл. ж/б  

Для 

ведення 

ОСГ  

орієнтовно                       

ю площею  

Гаражн

е 

будівни

цтво 

1 

Польовий Степан 

Степанович 

   (інформація з 

обмеженим доступом) 

пров. Соборності, 18 

 
0,1000 0,0500 

- 

 

2 

Оксанюк Олег Васильович  

 (інформація з 

обмеженим доступом) 

 

вул. Мічуріна, 7 0.1000 0,0800 - 

3 

Притолюк Віталій 

Іванович, 

 (інформація з 

обмеженим доступом) 

 

вул. Садова, 17 0,1000 0,0800 - 

4 

Малеванчук Олександр 

Андронович    

(інформація з 

обмеженим доступом) 

вул. Михайличенка,20 0,0500 - - 

5 

Фальштинський Олександр 

Валерійович 

(інформація з 

обмеженим доступом) 

вул. О.Грабчака, 13 0,1000 0,0800 - 

6 

Синіцька Ольга 

Калениківна 

(інформація з 

обмеженим доступом) 

вул. О.Грабчака 22 0,0500 - - 

2. .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 0,0734га, в тому числі 0.0734га для будівництва та 



обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд  земель комунальної власності  

безоплатно у приватну власність, наступним  громадянам: 

2.1. Шпак Володимиру Феодосійовичу (інформація з обмеженим доступом) 

2.2 Москалюк Ірині Миколаївні (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. 

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 земельно-

кадастрової документації.    

       МІСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                        МИКОЛА   ГРУШКО 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 593 

 

Від  28 травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки у власність об’єднанню  

 співвласників багатоквартирного  будинку 

«СТОЛЯРСЬКОГО-7» 

 

          Розглянувши клопотання та подані документи об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Столярського-7, враховуючи протокол установчих зборів 

співвласників багатоквартирного будинку № від 10.03.2019 року, керуючись  Законом 

України «Про об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку» статтями 42, 122, 123, 

118 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

     1.   Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустро щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки у власність (прибудинкова територія) об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «ОСББ СТОЛЯРСЬКОГО-7» площею 0,4404га, для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель 

комунальної власності, що перебувають в оренді ФОП  Шмигун А.Д. згідно договору оренди 



землі укладеного з Липовецькою міською радою 20 жовтня  2014 року та зареєстрованого у 

реєстраційній службі Липовецького районного управління юстиції Вінницької області 20 

жовтня 2014 року, кадастровий номер земельної ділянки 0522210100:01:001:1478. Земельна 

ділянка розташована в м. Липовець по вул. Столярського, 7. 

      2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ОСББ  СТОЛЯРСЬКОГО-7»  

звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із 

законом, для розроблення технічної документації із землеустрою з відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

      3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність із врахування вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою 

подати на розгляд чергової сесії Липовецької міської ради для його затвердження.  

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з 

питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин.   

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 594 

 

Від  28 травня 2019 року                                                                        57 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (віднов- 

лення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) та передачу у власність для  

ведення товарного сільськогосподарського 

 виробництва. 

 

        Розглянувши заяву гр. Іванченко Ю.В., яка являється опікуном над недієздатною 

сестрою Ломачук Л.В. призначеною відповідно до рішення Липовецького районного суду від 

16 лютого 2010 року, 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, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку площею: 



     - 0,6568га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на 

території Липовецької міської ради за межами населенного пункту м. Липовець, 

Липовецького району, Вінницької області. 

2.  Передати  гр. Ломачук Ларисі Вікторівні у власність земельну ділянку із земель 

колективної власності площею: 

     - 0,6568 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться на 

території Липовецької міської ради, за межами населенного пункту м. Липовець, 

Липовецького району Вінницької області, кадастровий номер 0522210100:03:000:3234. 

3.     Землекористувачу гр. Ломачук Л.В.: 

     -  зареєструвати право власності на земельну ділянку; 

     - використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

архітекутури, будівництва, та регулювання земельних відносин. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                МИКОЛА ГРУШКО 

 

У К Р А Ї Н А  

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  № 595 

 

Від  28  травня 2019 року                                                                        57 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 : 



1. Громик Лідія 

Михайлівна 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 

вул. 

Озерна, 

34 

0,44 

 

0,10 

 

 

 

0,34 

 

- 

 

0522210100:01:005:0613 

0522210100:01:005:0614 

 

2. Бондар Марія 

Леонтіївна 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 

вул. 

Копитка, 

5 

0,2070 

 

0,10 

 

 

 

0,10

70 

 

- 

 

0522210100:01:001:2790 

 

0522210100:01:005:0614 

 

3 Мельничук 

Катерина 

Мак(інформація 

з обмеженим 

доступом) 

симівна 

 

вул. 

Лермонт

ова, 29, 

 

0,10 0,10 
- 

- 
0522210100:01:004:1239 

 

 

4 

Кирилюк Оксана 

Іванівна 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

Вул.. 

Подільсь

ка,16 

0,10 0,10 
- 

- 
0522210100:01:001:2797 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 

 

                                                                              



У К Р А Ї Н А  

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 №596
 

 

Від 28 травня 2019 року                                                                             57  сесія 7 скликання 

Про  затвердження проекту землеустрою   

щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди 

Розглянувши заяву гр. Порчинського М.П. про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, враховуючи погодження суміжних меж землевласниками та землекористувачами, 

керуючись статтями 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями  12, 122, 123, 124, 186 

Земельного кодексу України,  п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Гр. Порчинському М.П. (інформація з обмеженим доступом) – затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди,  та передати в 

оренду земельну ділянку, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (із земель комунальної 

власності), загальною площею 0,0100га з кадастровим номером 0522210100:01:001:2793,  яка 

знаходиться в  м. Липовець, по вул. В. Липківського 55, строком на 3 роки. 

1.1  Встановити  орендну плату   у розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки землі, що 

пропонується до відведення в оренду.   

 2.  Зобов’язати заявника: 
- виконувати обов’язки землекористувача відповідно   до ст. 96 Земельного кодексу України; 

- у двохмісячний  строк з дня прийняття цього  рішення укласти з міською радою договір оренди 

земельної ділянки та здійснити його державну реєстрацію у встановленому законом порядку. 

3. Доручити міському голові підписати вище зазначений договір оренди земельної           ділянки.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, 

будівництва та регулювання земельних відносин.   

 

      

      МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  МИКОЛА  ГРУШКО 

 

У К Р А Ї Н А  

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 №597
 

 

Від 28 травня 2019 року                                                                         57  сесія 7 скликання 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

 

       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Липовецької міської ради, розроблену фізичною особою – підприємцем Патик О.В. 

керуючись статтями 12,  79-1, 122, 123, Земельного кодексу України, п. 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки 

 Липовецької міської ради,  в м. Липовець по вулиці Столярського, 34, що перебувала в 

оренді ПАТ (публічне акціонерне товариство) «Банк національні інвестиції» згідно договору 

оренди землі № 203/03-08, укладеного з Липовецькою міською радою 22 жовтня 2010 року 

площею 1,5565га без зміни цільового призначення, в тому числі: 

-  земельна ділянка площею 0,1640 га кадастровий номер  0522210100:01:001:2795 в м.  

Липовець по вул. Столярського, 34 код КВЦПЗ 11.02. – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості; 

- земельна ділянка площею 0,5720 га кадастровий номер  0522210100:01:001:2794 в м.  

Липовець по вул. Столярського, 34 код КВЦПЗ 11.02. – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості; 

- земельна ділянка площею 0,8205 га кадастровий номер  0522210100:01:001:2796  в м.  

Липовець по вул. Столярського, 34 код КВЦПЗ 11.02. – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

        2. ТОВ «ФОРТ ГАРД ЛТД» передати в оренду земельну ділянку площею 0,8205 га з 

кадастровим номером 0522210100:01:001:2796 з цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Липовець по вул. Столярського, 34. 

 

2.1 Встановити строк дії договору оренди землі, з моменту набрання його чинності, 5 

років.   

            2.2  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі  

9 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. вноситися щомісячно 1/12 частини її 

розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та переглядається щорічно у разі зміни 

умов господарювання, зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 



кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених 

законодавством, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

комунальної власності та в інших випадках, передбачених законом. У разі невнесення 

орендної плати у визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за 

кожний день прострочення.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  

архітектури, будівництва, та регулювання земельних відносин.   

    

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

У К Р А Ї Н А  

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 №598
 

 

Від 28 травня 2019 року                                                                57  сесія 7 скликання 

Про щомісячну надбавку за вислугу  

років міському голові 

Відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, Постанови Кабінету 

Міністрів №283  від 03.05.1994 року «Про порядок обчислення стажу державної служби», 

міська рада: 

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1.Встановити  Грушку Миколі Терентійовичу, Липовецькому міському голові, щомісячну 

надбавку за вислугу років у розмірі 40% посадового окладу відповідно до стажу роботи, з 01 

квітня 2019 року.  

2.Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради 

здійснити перерахунок надбавки за вислугу років з 01 квітня 2019 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій. (Ревацька Л.М.). 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  



кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

 

У К Р А Ї Н А  

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 №599
 

 

Від 28 травня 2019 року                                                                     57  сесія 7 скликання 

 

Про направлення на навчання 

секретаря міської ради 

  

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Положення про прийом слухачів до Національної академії державного 

управління при Президентові України, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255,  міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

  

Рекомендувати секретаря Липовецької міської ради Лебідь Альону 

Миколаївну для вступу до Одеського регіонального інституту НАДУ при 

Президентові України на навчання за державним замовленням за спеціальністю 

„Публічне управління та адміністрування” на заочну форму навчання. 

                                                                                                             

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

 

 


