УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 25 липня 2019 року

№ 68

Про виконання Програми соціально-економічного
розвитку міста Липовець у 1 півріччі 2019 р.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С.С., виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» до завершення 2019
року в межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, передбачених
Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2019 р, а саме:
будівництво нової лінії зовнішнього освітлення по вул. Б.
Хмельницького, О. Грабчака, провулку Б. Хмельницького;
- продовжити будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів
багатоквартирних будинків;
- продовження поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста.
2. Спільно з КП «Липовецьводоканал» провести комплекс робіт по:
- очистці 2-х свердловин;
- розширенню мережі водопостачання.
3. Виконавчому комітету Липовецької міської ради забезпечити
реалізацію проекта «Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, даху) будівлі
ДНЗ №2 «Малятко» по вул. Шевченка,8 в м. Липовець Вінницької обл.» .
4. Роботу виконкому, комісій при ньому направити на виконання та
реалізацію прийнятих Програм.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Кропивницького та О.
Фоміну, про що доповісти виконкому у грудні 2019 року.
Міський голова

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від 25 липня 2019 року
№ 69
Про
затвердження
рішення
конкурсної комісії з визначення
виконавця послуг з перевезення
твердих побутових відходів на
території міста Липовець
За результатами конкурсу, оголошеного виконавчим комітетом
Липовецької міської ради від 20 червня 2019 року (оголошення в газеті
«Липовецькі вісті» № 47 від 21 червня 2019 р.), щодо визначення виконавця
послуг з перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець,
який відбувся липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про відходи»,
постанови Кабінету Міністрів України «Питання надання послуг з вивезення
побутових відходів» від 16 листопада 2011 року № 1173, Положення про
порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з
перевезення твердих побутових відходів на території м.Липовець,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради № 96 від 06 липня
2013 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з
перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець щодо
визнання виконавцем вказаних послуг – КП «Комунсервіс» Липовецької
міської ради, адреса: 22500, Вінницька область, Липовецький район, місто
Липовець, вул. Героїв Майдану, 41.
2. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати з КП «Комунсервіс»
Липовецької міської ради договір на надання у межах території м.Липовець
послуг з перевезення твердих побутових відходів терміном на 1 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Кропивницький С. С.
Печолат О. В.
Назаренко О.О.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 25 липня 2019 року
№ 70
Про звіт щодо виконання
міського бюджету за І півріччя 2019 року
Заслухавши звіт завідувача фінансово-господарським відділом міської
ради Дзіпетрук І.В. про виконання бюджету міської ради за І півріччя 2019
року та відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Взяти до відома звіт щодо:
виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року по доходах в сумі 11 520
136 грн., в тому числі:
- по загальному фонду - 10 107 794 грн..
- по спеціальному фонду –1 412 342 грн..
виконання видаткової частини бюджету за І півріччя 2019 року в сумі 11 136
448 грн., в тому числі
- по загальному фонду – 10 100 157 грн.
- по спеціальному фонду - 1 036 291 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кропивницького С.С.

Міський голова
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар виконкому
Завідувач фінансово-

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

ГРУШКО

господарського відділу

Дзіпетрук І. В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 25 липня 2019 року

№ 71

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання Поліщука В.І.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007
року №99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого ”, рішенням 36 сесії 7 скликання від 20
листопада 2017 року № 338 «Про затвердження Положення про порядок
надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян міста» та
розглянувши заяву Поліщука В.І. про надання допомоги на поховання,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати допомогу Поліщуку Валерію Івановичу (проживає в м.
Липовець по вул.) в розмірі 1000 грн. на поховання сина Поліщука Олега
Валерійовича, яка помер 07.07.2019 року, на день смерті не працював, не
досяг пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості і пенсійному фонді не
перебував.
Ідентифікаційний номер:
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Фоміну О.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

Дзіпетрук І.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 25 липня 2019 року

№ 72

Про впорядкування поштової адреси будівель.
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Герасименко
С.О., Громик Л.Л. щодо впорядкування поштових адрес будівель по вулицях
Пирогова та Пушкіна, 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 вул. Пирогова
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер
Берестовський О.Г. Інф. з
обмеженим
доступом
1.2. по вул. Пушкіна
№
Прізвище
Існуючий
п/п
користувача
номер

20

31

Трекусов
В»ячеслав
Михайлович
Громик Ліна
Леонідівна і співвл.

Інф. з
обмеженим
доступом
Інф. з
обмеженим
доступом

Інф. з
обмеженим
доступом
Присвоєний
номер

Примітка

Інф. з
обмеженим
доступом
Інф. з
обмеженим
доступом

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

Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект РІШЕННЯ
Від 25 липня 2019 року

№73

Про затвердження комісії та Положення
про комісію із визначення та
відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам
Відповідно до пункту 1 статті 156 Земельного Кодексу України, ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про Порядок
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Утворити комісію з визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам при Липовецькій міській раді (далі - Комісія) у
складі згідно з Додатком 1.
2. Затвердити Положення про комісію з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам при Липовецькій міській раді
(Додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії із
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам,
секретаря міської радт Лебідь А.М.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової
та кадрової роботи

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

Додаток 1
до рішення виконкому
Липовецької міської ради
№ 73 від 25.07.2019р.

СКЛАД
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам при Липовецькій міській раді Липовецького району
Вінницької області
Лебідь
Миколаївна

Альона

- голова комісії, секретар міської ради

Бабич Алла Ігорівна

- секретар комісії, спеціаліст І категорії відділу
правової та кадрової роботи виконкому міської
ради
Члени комісії:

Назаренко Олеся
Олександрівна

-

Мікаєлян Дмитро
Камсарович

-

Дзіпетрук Ірина
Вікторівна

-

Смішко Катерина
Олександрівна (за згодою)

-завідувач відділу правової та
кадрової роботи виконкому
міської ради;
член комісії, депутат міської
ради;
член комісії, завідувач
фінансовогосподарським відділом;
представник відділу у
Калинівському районі

(за згодою)

Міжрайонного управління
у Калинівському та
Липовецькому районах
Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій
області;
представники підприємств,
установ, організацій та
громадяни, які будуть
їх відшкодовувати

Секретар міської ради

А.М. Лебідь
Додаток 2
до рішення виконкому
Липовецької міської ради
№73 від 25.07.2019р.

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам при Липовецькій міській раді Липовецького району
Вінницької області
1. Загальні положення

1. Комісія з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам при Липовецькій міській раді Липовецького району
Вінницької області (далі – Комісія) створена відповідно до ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 156, 157 Земельного
кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року
№ 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам».
Метою діяльності Комісії є визначення розміру збитків, які
відшкодовуються власниками землі та землекористувачами, заподіяних
вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок,
встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості
ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або
приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів
у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок;
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом
України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284
«Про порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та
землекористувачам», та цим Положенням.

2. Організація роботи Комісії
1. Організація роботи Комісії покладається на голову комісії. Голова
комісії веде засідання Комісії, дає доручення членам Комісії, представляє
Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,
підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
2. Формою роботи Комісії є засідання.
3. Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку,
визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів
ради, підприємств, установ, організацій, їх філій окремі необхідні матеріали та
документи.
4. Комісія у межах своїх повноважень може запрошувати у разі
необхідності посадових осіб, представників органів ради, органів державної
влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі
Комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової
інформації.
5. За результатами роботи Комісії складаються відповідні акти, що
затверджуються виконкомом Липовецької міської ради.
3. Прикінцеві положення
1.
Адреса
Комісії
для
надсилання
кореспонденції:
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30, Вінницька область;
2. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження
виконавчим комітетом Липовецької міської ради.
Секретар міської ради

А.М. Лебідь

