УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 76

Про готовність навчальних та дошкільних
закладів, розташованих на підвідомчій
території, до нового навчального року
У місті проводиться робота щодо забезпечення стабільного
функціонування освітньої галузі, подальшого вдосконалення навчальновиховного процесу, підготовки шкіл та навчальних дошкільних закладів міста
до нового навчального року.
Першочергова увага приділяється збереженню і розширенню мережі
дошкільних закладів, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів,
створенню умов щодо ефективного впровадження нового Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, задоволенню
запитів обдарованої молоді, покращенню навчальної і матеріально-технічної
бази установ освіти міста.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується відповідно до
потреб населення та економічних можливостей району з урахуванням
демографічної та соціально-економічної ситуації.
Якість надання освітніх послуг є пріоритетним напрямком у діяльності
дошкільних та шкільних установ.
Спостерігається високий рівень навчальних досягнень учнів за
результатами обласних та районних моніторингових досліджень з математики,
інформаційних технологій , біології, фізики, української мови.
За останній рік розширилася мережа гуртків позашкільних установ, які
працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Загальноосвітні навчальні заклади міста повністю укомплектовані
педагогічними кадрами. Значна увага приділяється підвищенню фахового рівня
педагогів.
У загальноосвітніх навчальних закладах своєчасно та на належному рівні
проведено свято Останнього дзвоника, випускні вечори, державну підсумкову
атестацію, вручено документи про освіту.
Важливим питанням підготовки навчальних закладів до нового
навчального року є приведення мереж і споруд до сталої роботи в осінньозимовий період.

Зроблено поточний ремонт в ДНЗ, оновлено матеріально-технічну базу.
Необхідно:
- завершити капітальний ремонт фасадів (утеплення стін та горища)
будівлі ДНЗ № 2 «Малятко»;
- завершити всі ремонтні роботи в приміщеннях загальноосвітніх школах
міста;
- завершити підготовку опалювальних систем приміщень ЗОШ та
дошкільних навчальних установ міста.
Враховуючи вищезазначене, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Адміністраціям загальноосвітніх шкіл міста, завідувачам дошкільних
навчальних установ забезпечити:
1.1. Дотримання нормативів при комплектуванні та затвердженні мережі
класів згідно із ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» та
вікових груп згідно із ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту».
1.2. Рекомендувати проведення 01 вересня 2019 року свята День знань та
першого уроку.
1.3. Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років,
відповідно до потреби та стовідсотково – дітей 5-річного віку.
1.4. Облік дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р.
№684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та
учнів".
1.5. Регулярне безкоштовне підвезення з сільської місцевості учнів та
педагогічних працівників до місця навчання і додому відповідно до вимог
Закону України «Про освіту».
1.6. До 29 серпня 2019 року завершення ремонтних робіт у дошкільних
навчальних закладах, загальноосвітніх шкіл міста та готовність опалювальних
систем закладів та установ до 01.10.2019 року.
1.7. До 01 вересня 2019 року підготовку приміщень, інженерних мереж і
споруд, систем протипожежного захисту до сталої роботи в новому навчальному
році та осінньо-зимовому періоді.
2. Рекомендувати:
2.1.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Заєць Л.І.),
відділу освіти райдержадміністрації (Косач І. Я) при уточненні бюджету за
результатами виконання його у поточному році та при формуванні на

наступний рік, передбачати кошти на проходження медичних оглядів
педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства.
2.2. Підприємствам, установам, організаціям різних форм власності
надавати допомогу закладам освіти під час підготовки до нового 2019-2020
навчального року.
3. Покласти персональну відповідальність за виконання рішення на
директорів загальноосвітніх шкіл міста Д.Черепашука, О.Балегу та
В.Авраменка,
керівників дошкільних навчальних закладів Л.Петрівську,
О.Ямпільську.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Фоміну О.В, про що доповісти
виконкому у жовтні 2019року.

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Фоміна О.В

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 78

Про благоустрій та
утримання кладовищ
Протягом поточного року КП «Комунсервіс», проведена значна робота з
приведення до належного санітарного стану 6 кладовищ, інших місць
поховання на території міста.
Проведено благоустрій 6 кладовищ.
Закуплено ворота та огорожу на кладовище в мікрорайоні Кам’янка.
Проведено роботи із благоустрою територій Меморіалу Слави, знаку
Героям АТО, обеліска, пам’ятників, братських могил та могил невідомих
солдат.
В період благоустрою 2019 року було проведено видалення аварійних
дерев та кущів, проведено формування крон дерев в місті та на території
кладовищ. Було видалено 48 дерев , а деревину від зрізаних дерев, як дрова,
було видано 9 жителям із малозабезпечених сімей, інвалідам, учасникам АТО,
на що є відповідні документи. На виконання даних робіт підприємство
затратило 29576,0 грн.
Відповідно до пункту 11 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою подальшого утримання в належному стані
кладовищ, інших місць поховання, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Інформацію директора КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради
Бондаренка М.В. взяти до уваги.
2. Директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради Бондаренку М. В.:
- постійно продовжувати роботу щодо скошування бур’янів та
підтримання належного порядку на міських кладовищах, інших місцях
поховання.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кропивницького С. С.
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 22 серпня 2019 року

№ 78

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

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 79

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання Оніщук А.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 Оніщук О.О. про надання допомоги на поховання,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову допомогу Оніщук Олені Олексіївні (проживає в м.
Липовець по вул. (Інф. з обм.дост.) в розмірі 1000 грн. на поховання доньки
Оніщук Алли Іванівни, яка померла 28.07.2019 року, на день смерті не
працювала, не досягла пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості і
пенсійному фонді не перебувала.
Ідентифікаційний номер: (Інф. з обм.дост.)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.

Міський голова

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

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 80

Про присвоєння поштових адрес будівлям.
Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», розглянувши звернення громадян Шпортуна Л.С.,
Порчинського М.П. щодо присвоєння поштових адрес
вулиці СвятоПокровська і по вулиці В.Липківського, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти адресу будівлі гаражу, власником якого є Шпортун Леонід
Сергійович, а саме: м.Липовець, вул. Свято-Покровська, (Інф. З обм.дост.)
2. Внести зміни до рішення виконкому Липовецької міської ради від
16.04.2019 року № 40 «Про впорядкування поштових адрес будівель» та
читати нумерацію будівлі в новій редакції:
по вул. В.Липківського
№
Прізвище
Існуючий
Присвоєний
Примітка
п/п
користувача
номер
номер

Порчинський М.П.

Інф. З
обм.дост.

Інф. З
обм.дост.

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

Міський голова

Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№81

Про надання дозволу на розміщення
тимчасових споруд для проведення
підприємницької діяльності
Розглянувши звернення директора ПФ «Едельвейс» Рянічевої Т.Г.,
керуючись ст.40 Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Надати дозвіл, приватній фірмі «Едельвейс» (юридична адреса: 22500,
Вінницька обл., Липовецький район, місто Липовець, вул. В. Липківського,
будинок 47) на розміщення групи тимчасових споруд, орієнтований розмір
тимчасових споруд – 103 м2 на земельній ділянці, яка перебуває у постійному
користуванні ПФ «Едельвейс»(державний акт на право постійного
користування землею Серія ВН 0077, зареєстрованого у Книзі записів
державних актів на право постійного користування землею за № 33) по вул. В.
Липківського, будинок 47, м. Липовець, Липовецький р-н, Вінницька обл.
2. Зобов’язати заявника:
- виготовити паспорт прив’язки вищевказаних тимчасових споруд;
- провести благоустрій прилеглої території, утримувати її в належному
санітарному стані, укласти договір на прибирання та вивіз сміття з
організацією, яка обслуговує дану територію.
- тимчасові споруди утримувати в належному естетичному вигляді;
Міський голова

Назаренко О.О.

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 82

Про результати проведення комплексу пожежно –
профілактичних заходів спрямованих на попередження
загибелі людей на пожежах та на водних об’єктах
Заслухавши та обговоривши інформацію провідного фахівця Липовецького
РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Танасієнка Вадима Андрійовича,
міська рада відмічає, що стан пожежної безпеки на території Липовецької
міської ради потребує значного покращення, не завжди виконуються приписи
органів державного пожежного нагляду, в приватних домоволодіннях громадян
виникають пожежі і як наслідок на цих пожежах гинуть люди, керуючись ст.17
Закону України «Про аварійно-рятувальні служби», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою недопущення загибелі людей на
водних об'єктах та покращення протипожежного стану на території
Липовецької міської ради, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити план заходів щодо покращення протипожежного стану на
весняно-літній період 2019 р. (додається).
2.Відповідальними особами за дотримання вимог протипожежного стану на
території міської ради призначити керівників об’єктів розташованих на
території міської ради, та депутатів міської ради.
3.Керівникам об’єктів розташованих на території міської ради виконати в
повному обсязі заходи, вказані у приписах органів державного пожежного
нагляду.
4. Спільно з представниками державного пожежного нагляду району,
працівниками та депутатами міської ради перевірити протипожежний стан
домоволодінь так званої „групи ризику”, одиноких престарілих громадян та
багатодітних сімей. Провести роз’яснювальну роботу по дотриманню вимог
правил пожежної безпеки та правил поводження на воді з метою недопущення
виникнення надзвичайних пригод.

5. Депутатам міської ради надати допомогу одиноким престарілим громадянам,
багатодітним сім’ям, особам так званої „групи ризику” у ремонті пічного
опалення та електромережі домоволодінь.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Фоміну О.В.
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Липовецький міський голова
Микола ГРУШКО
«22» серпня 2019 року
План заходів
по покращенню протипожежного стану
Липовецької міської ради в весняно-літній
пожежонебезпечний період 2019 рр. та попередження
загибелі людей на водних об’єктах.
1. Утворити комісію для контролю за проведенням комплексу
профілактичних заходів щодо попередження пожеж на території та
об'єктах міської ради.
Строк виконання: серпень місяць.
Виконують: виконком міської ради, депутати спільно із
Липовецьким районним сектором ГУ ДСНС.
2. Здійснювати перевірку протипожежного стану житлових будинків
громадян, в ході яких провести навчання населення правилам пожежної
безпеки в побуті і на виробництві, а також виявити випадки користування
несправними приладами пічного опалення та електромережі.
Строк виконання: серпень.
Виконують: утворена комісія
3. Депутатам міської ради надати допомогу одиноким престарілим
громадянам у ремонті пічного опалення та електрообладнання.
Строк виконання: постійно
Виконують: заступник Липовецького міського голови, депутати міської ради
4. Організувати і провести бесіди про правила безпечного відпочинку на
водних об'єктах:
з батьками багатодітних сімей;
з дітьми дошкільного віку в дитячих установах;
з особами, які зловживають спиртними напоями.
Строк виконання: серпень
Виконують: депутати міської ради
5. Провести роз’яснювальну роботу з питань пожежної безпеки в побуті та
правил безпечної поведінки на водних об'єктах в трудових колективах.
Строк виконання: серпень
Виконують: депутати міської ради,
інспектори ДСНС

6. Забезпечити матеріалами наочної протипожежної агітації та пропаганди та
їх розміщеннях в місцях масового перебування людей.
Строк виконання: серпень
Виконують: депутати міської ради,
інспектори ДСНС
7. Біля міської ради обладнати стенд на протипожежну тематику, який
забезпечити протипожежною агітацією, фотоматеріалами, які розповідають про
трагічні випадки, пов'язані з пожежами та іншими надзвичайними ситуаціями.
Строк виконання: серпень
Виконують: міський голова
8. Наслідки перевірки протипожежного стану житлових будинків, які
розміщенні на території міської ради розглянути на розширеному засіданні
виконкому, про вжиті заходи інформувати Липовецький районний сектор.
Строк виконання: серпень
Виконують: міська рада
9. Приділити належну увагу організації культурно-масового, спортивного,
оздоровчого відпочинку населення на водних об’єктах.
Строк виконання: постійно
Виконують: міська рада
Керуючий справами (секретар)
виконкому Липовецької міської ради

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 83

Про стан та заходи по поліпшенню протипожежного
захисту об’єктів, житлового сектору громадян
та попередження загибелі на водних об’єктах
розташованих на території Липовецької міської ради
Заслухавши та обговоривши інформацію «Про стан пожежної безпеки в
населених пунктах району та організації роботи щодо запобігання пожежам і
загибелі людей у вогні та на водних об’єктах» провідного фахівця
Липовецького РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Танасієнка Вадима
Андрійовича, виконком Липовецької міської ради відмічає, що більшість
власників об’єктів ігнорують неодноразові приписи державного пожежного
нагляду,
внаслідок
чого
об’єкти
знаходяться
в
незадовільному
протипожежному стані. Також відмічається, що більшість житлових будинків
громадян так званої «групи ризику» знаходяться у пожежо-загрозливому стані
та потребують допомоги у вирішенні даних питань.
З метою покращення протипожежного стану об’єктів та житлового
сектору громадян виконком Липовецької міської ради.
ВИРІШИВ:
1. Провести обстеження приватного житлового сектору громадян м.
Липовець. Під час обстеження здійснити бесіди на протипожежну
тематику із власниками помешкань. В першу чергу вказані заходи
здійснити в помешканнях одиноких пристарілих громадян, багатодітних
та неблагополучних сімей, громадян, які зловживають спиртними
напоями.
2. Під час обстеження приватного житлового сектору громадян забезпечити
збір заявок від соціально-незахищених верств населення щодо допомоги
у вирішенні основних проблемних питань забезпечення пожежної
безпеки (ремонту електромережі, приладів пічного опалення, звільнення
від захаращення приміщень, тощо).
3. Організувати розповсюдження серед населення під час обстеження
приватного житлового сектору громадян листівок з короткими
інструкціями щодо основних заходів з питань попередження пожеж,
загибелі і травмування людей на водних об’єктах.

4. У навчальних закладах провести бесіди (лекції) серед учнів, студентів з
питань пожежної безпеки та загибелі і травмування людей на водних
об’єктах.
5. З працівниками підприємств, установ, організацій провести інструктивні
бесіди щодо дотримання правил безпеки на водних об’єктах.
6. Результати проведення пожежно-профілактичного відпрацювання
висвітлити в засобах масової інформації.
7. Провести загальні збори жителів, на яких обговорити питання
покращення протипожежного стану об´єктів господарства та житлового
сектору громадян.
8. Організувати та провести з пічниками навчання по правилам пожежної
безпеки при будівництві та ремонту приладів пічного опалення в різних
спорудах.
9. Затвердити при виконкомі міської ради групу громадських контролерів
по пожежній охороні в такому складі:
Фоміна Ольга Володимирівна- заступник міського голови (керівник
групи);
Карбівська Наталія Володимирівна-провідний спеціаліст загального
відділу виконкому(член групи);
Шевчук Петро Петрович-інспектор з благоустрою КП «Комунсервіс»
(член групи);
Святенький Сергій Вікторович-інженер КП «Липовецьводоканал»
(член групи);
Танасієнко Вадим Андрійович- провідний спеціаліст Липовецького РС
ГУ ДСНС України у Вінницькій області( за згодою, член групи).
10.
Знести аварійні легкозаймисті будівлі, що розташовані в пожеже
небезпечному стані і належали громадянам села.
11.
Результати проведення пожежно-профілактичного відпрацювання
громадян Липовецької міської ради розглянути на виконкомі та сесії міської
ради, на яких прийняти рішення щодо організації надання допомоги соціальнонезахищеним верствам населення у вирішенні основних проблемних питань,
забезпечення пожежної безпеки (ремонту електромережі, приладів пічного
опалення, звільнення від захаращення приміщень, тощо), а також організації
проведення роботи щодо попередження пожеж, загибелі та травмування людей
на них.
12.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Фоміну О.В..
Міський голова
Назаренко О.О.
Печолат О.В.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Липовецький міський голова
Микола ГРУШКО
«22» серпня 2019 року

ПЛАН
проведення протипожежних заходів на території
Липовецької міської ради
№
п/п

Назва заходів

Термін
виконання

Хто
Виконує

1

3

3

4

1.

Створити при виконкомі комісію для
проведення комплексу профілактичних
заходів по попередженню пожеж.
Здійснити перевірку протипожежного
стану житлових будинків громадян,
провести навчання дорослого населення
правилам пожежної безпеки в побуті та
на виробництві під розпис, а також
відібрати
замовлення
від
домогосподарів на ремонт несправних
приладів пічного опалення.
Організувати виконання замовлень від
населення по ремонту електромережі та
приладів опалення.
В процесі перевірки житлового сектору:
організувати
опікунство
над
одинокими пристарілими громадянами.
- відключити електромережу від без
господарських пожеже небезпечних
будівель.
Організувати та провести бесіди:
-з
особами,
які
систематично
зловживають спиртними напоями,
-з батьками багатодітних сімей,
-з дітьми дошкільного віку в дитячих
установах,
-з учнями шкіл.
Провести зустрічі працівників пожежної
охорони з трудовими колективами.

Серпень

Виконавчий
комітет

2

3.

4

5

6

7

Взяти на облік та організувати
опікунство багатодітних сімей.

Серпень

Виконавчий
комітет, створена
комісія

Серпень

керівники
підприємств

В ході
перевірки

Виконавчий
комітет

В ході
перевірки

Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС

В ході
перевірки

Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС

В ході
перевірки

Провести в населених пунктах огляд
спеціальної та пристосованої для цілей
пожежогасіння техніки.
9 Організувати
перевірку
протипожежного стану об’єктів різних
форм власності розташованих на
території вище згаданих населених
пунктів.
10 Організувати та провести перевірку
якості несення служби сторожовою
охороною господарств в нічний час.

В ході
перевірки

11 Об‘єкти розташовані на території
міської ради забезпечити матеріалами
наочної протипожежної пропаганди та
агітації.

В ході
перевірки

12 Підготувати матеріали в районну газету
по
наслідкам
перевірки
протипожежного стану об‘єктів та
житлових будинків.
13 Наслідки перевірки протипожежного
стану об‘єктів та житлових будинків
розглянути на розширеному засіданні
виконкому і вжити необхідних заходів
по поліпшенню їх протипожежного
захисту.

В ході
перевірки

8

Керуючий справами (секретар)
виконкому Липовецької міської ради

В ході
перевірки

В ході
перевірки

По
завершенню
перевірки

Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
керівники
господарств
Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
керівник
об‘єкту
Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
Липовецький
районний сектор
ГУ ДСНС
виконавчий
Комітет

Олег ПЕЧОЛАТ

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 22 серпня 2019 року

№ 84

Про взяття на квартирний облік Мазура О.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію Фоміної О.В., заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на
квартирний облік при виконкомі міської ради Мазура Олексія Ігоровича,
учасників бойових дій в зоні АТО, враховуючи рекомендацію житловопобутової комісії при виконкомі міської ради, протокол від 21.08.2019 р. № 3,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Відповідно до ст. 31, 34, 39, 46 Житлового Кодексу України, пункту 2
частини А статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
пункту 11 ст. 7, пункту 14 ст.12 Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту ”, 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, Мазура Олексія
Ігоровича, 11.03.1995 року народження, учасника бойових дій,
який
зареєстрований за адресою: м. Липовець, ( Інф. з обм.дост.). Склад сім’ї – 1
особа.
2. 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
Назаренко О.О.
Печолат О.В.

Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

