
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ 
         

Від  07 жовтня 2019 року                                                                          №  

Про надання  одноразової матеріальної   

допомоги  громадянам міста 

 

    Відповідно до підпункту 2 пункту Б частини першої статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального  

захисту територіальної громади на 2019р., затвердженої рішенням 51 сесії 7 

скликання від 18.12.2018р., керуючись Положенням про порядок надання 

одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, затвердженим 

рішенням №574  56 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 23.04.2019р. 

та розглянувши заяви  громадян міста  про надання матеріальної допомоги,  

виконавчий комітет міської ради 

                                                В  И  Р  І  Ш  И  В : 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу   жителям міста за рахунок коштів, 

які передбачені в міському бюджеті на 2019 рік, на загальну суму 11 500 грн., 

згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради 

(Дзіпетрук І.В.) провести виплату одноразової грошової допомоги у розмірах 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Фоміну О.В. 

Міський голова                                                              Микола ГРУШКО 

 Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

Баранчук Л.І  

Фоміна О.В. 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
Від   07 жовтня 2019  року                                                                        №  

Про надання одноразової матеріальної 

 допомоги  на поховання Апостол Н.С. 

 

 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 Херовимчук І.М. про надання допомоги на поховання,  

виконавчий комітет міської ради  

В   И   Р   І   Ш   И   В: 

    1. Надати одноразову допомогу Херовимчук Ірині Миколаївні (проживає 

в м. Липовець по вул.) в розмірі 1000 грн. на поховання доньки Апостол Надії 

Сергіївни, яка  померла 31.08.2019 року,  на день смерті  не працювала, не 

досягла пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості  і пенсійному фонді не 

перебувала. 

     Ідентифікаційний номер: .(інформ. з обм.доступом). 

  2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконкому  Печолата О.В.   

 

Міський голова                                                                     Микола ГРУШКО 

Назаренко О.О. 

Фоміна О.В. 

Баранчук Л.І 

Печолат О.В. 

 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

Від 07 жовтня  2019 року                                                                           №   

Про впорядкування присвоєння  адреси будівлі.  

 Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Дмитрук А.П. 

щодо присвоєння впорядкування поштової адреси будівлі по вулиці Толстого,  

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:    

     по вул. Толстого 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 Дмитрук А.П. .(інформ. з 

обм.доступом). 

.(інформ. з 

обм.доступом). 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого сравами 

(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 



     РІШЕННЯ 
Від  07 жовтня  2019 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу  

на зрізання  дерев 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених 

пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджених  наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши 

звернення директора КП «Комунсервіс» Бондаренка М.В.  щодо надання 

дозволу на зрізання  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 

      знесення 5-ти дерев породи акація, 2-ох дерев породи липа, 1-го 

дерева породи слива по вулиці Шевченка. 

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 Фоміну О.В. 

  Міський голова                                                        Микола ГРУШКО 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В.  

Кропивницький С.С 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 



ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
Від  07 жовтня 2019 року            № 

Про внесення  змін   до рішення виконкому 

 № 23 від 21.03.2019  року 

«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 Романа Миколайовича, виконавчий 

комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Пункт 1 викласти у новій редакції: 

1. 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, .(інформ. з обм.доступом), особу з інвалідністю внаслідок 

війни в зоні АТО ІІ групи,  який зареєстрований за адресою: м. Липовець, 

вул.(інформ. з обм.доступом). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Фоміну О.В.           

 

Міський голова                                                 Микола  ГРУШКО         

 

Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Фоміна О.В.    

 


