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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

63 сесія 7 скликання

Про затвердження програми
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську програму: «Програма інформатизації м. Липовець на 2019 - 2020
роки».
2. Фінансування Програм проводити з бюджету міської ради, за рахунок спонсорських,
благодійних надходжень та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 7
скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО
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Додаток 1 до рішення 63
сесії
Липовецької міської ради
7 скликання від грудня 2019
року
№

Проект

ПРОГРАМА
інформатизації м.Липовець
на 2019 - 2020 роки
1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Закон України “Про Національну програму інформатизації” (зі змінами та
доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р.
№ 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації” (зі змінами та доповненнями),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р
“Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні” та від
15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні”, Наказ Державного агентства з питань електронного
урядування України від 14.05.2019 р. № 35 «Про затвердження методики
визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»
На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою міської ради сягає
100%, але майже 30% техніки є морально застарілою та потребує заміни.
Липовецька міська рада висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет
через офіційний веб-сайт.
Головними проблеми інформатизації органів місцевого самоврядування
міста Липовець є наступні:
- відсутність єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного
вузла обміну і обробки інформації;
- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу
та електронного цифрового підпису, що призводить до використання
різнорідних систем електронного документообігу;
- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових
ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;
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- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
соціальну сферу та низький рівень надання послуг населенню з використанням
сучасних комп’ютерних технологій;
- відсутність відповідального працівника, що не задовольняє потреби в
інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в місті;
- велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки;
- відсутність програм інформатизації.
Іншим чинником, який істотно стримує розвиток інформаційних систем, є
те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення
автоматизованих систем обробки інформації для органів влади та органів
місцевого самоврядування.
Нові інформаційні технології, сучасна обчислювальна та комунікаційна
техніка, єдина телекомунікаційна мережа, бази даних і банки знань, система
підготовки висококваліфікованих фахівців забезпечують економічне, духовне,
культурне та наукове зростання як вирішальну умову поліпшення ситуації в
області, планомірний розвиток практично усіх галузей економіки.
2.Визначення мети програми
Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації
міської ради, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування,
забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття
управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх
ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, фізичних
та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних
технологій в усі сфери життєдіяльності району.
В Липовецькій міській раді буде започатковано електронне урядування та
система електронного документообігу, автоматизовано роботу загального за
виконанням документів, в тому числі й тих, що надійшли від вищих органів
влади, підготовка та вчасне подання звітів, шляхом підключення до системи
електронного документообігу. Вестиметься аналітичний облік вхідних і
вихідних документів, звернень громадян, аналіз виконання виконавської
дисципліни.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)
Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених
Програмою, є:
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- розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та
методичного забезпечення Програми;
- утримання каналів зв’язку;
- впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних,
інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем,
придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування
міської ради;
- підключення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного
вузла для обміну і обробки інформації;
- впровадження нових сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи
на основі використання сучасних технологій передачі зображення та звуку (IPтелефонія, відеоконференція зв’язок);
- розвиток системи електронного документообігу з використанням
електронного цифрового підпису з метою скорочення витрат на організацію
внутрішнього документообігу та створення єдиного інформаційного простору;
- впровадження ефективних механізмів надання електронних
адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання;
- використання комплексних систем захисту інформації для зменшення
ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації,
зменшення кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на
спотворення веб-сторінок.
Передбачаються такі джерела фінансування Програми:
кошти міського бюджету;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту
міського бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.
Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору
на його виконання.
Виконання завдань Програми розраховано на 2 роки.
Ресурсне забезпечення програми
тис. грн.
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів,
усього

Усього витрат на виконання програми
2019 рік

2020 рік

50

50

100
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4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Програма інформатизації міста Липовець розглядається як складова
Національної
програми
інформатизації,
яка
об’єднує
комплекс
взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науковотехнічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі
створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах
вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку міста.
Основні завдання Програми на 2019-2020 роки:
- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
інформатизації в районі;
- створення та розвиток інформаційної інфраструктури міста;
- інформаційне забезпечення діяльності міської ради;
Очікуваними результатами реалізації Програми є:
- підвищення ефективності використання коштів міського бюджету на
заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність міської ради;
- удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та
використання інформаційних технологій в міській раді;
підключення
до
надійної
інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від
головного комутаційного вузла до ради з метою надання можливості отримання
доступу до електронних сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи,
таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання
адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативноправова база;
- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання
(закупівля комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи
електронного документообігу, баготофункціональних пристроїв);
- підключення до єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення
надання електронних адміністративних послуг громадянам та суб'єктам
господарювання;
- впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та
забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційній системі, підтримка функціонування системи електронного
документообігу та засобів електронного цифрового підпису, підтримка
працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів, офіційного веб-сайту.
5. Напрями діяльності та заходи програми
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№
з/п
1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Нормативноправове,
організаційне та
методичне
забезпечення
інформатизації

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Очікуваний результат

Джерела
фінансуван
ня

2019

2020

рік

рік

1. Розробка
нормативно-правових
документів з питань
організації виконання
завдань Програми

2019-2020

Відділи міської ради

-

-

2.Участь у семінарах з
підвищення
кваліфікації
працівників органів
місцевого
самоврядування з
питань інформаційних
технологій та
запровадження
системи електронного
врядування
(електронний
документообіг, облік
кадрів,
адміністрування вебсайту, системи
прийняття
управлінських рішень,
управління проектами

2019-2020

-

-

-

Відділи міської
ради

Удосконалення міської
нормативно-правової
бази з питань створення
та використання
інформаційних
технологій в
державному управлінні.
Підвищення готовності
органів виконавчої
влади та органів
місцевого
самоврядування до
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій, надання
електронних послуг та
виконання інших
владних повноважень в
електронній формі

7
та інше)
2.

Розвиток
інформаційної
інфраструктури міст
а

1. Забезпечення
апарату та
структурних
підрозділів міської
ради засобами
сучасної
обчислювальної
техніки та
периферійним
обладнанням

2019-2020

Відділи міської Міський
ради
бюджет

40

15

Закупівля та ремонт
комп’ютерних
комплексів, потокових
сканерів для системи
електронного
документообігу,
багатофункціональних
пристроїв

2. Розвиток системи
електронного
документообігу та
регіональної системи
захищеної електронної
пошти в міській раді

2019-2020

Відділи міської
ради

Міський
бюджет

10

10

Впровадження системи
електронного
документообігу у всіх
структурних
підрозділах міської
ради, а також надання
доступу до
користування системою
за веб-технологією

3. Впровадження
автоматизації процесів
надання
адміністративних
послуг та електронної
взаємодії органів влади

2020

Відділи міської
ради

Міський
бюджет

-

25

Організація
безпаперової взаємодії
територіальних органів
влади
(райдержадміністрація
та структурні
підрозділи,); створення
єдиного регіонального
веб-ресурсу для
забезпечення надання

8
органами державної
влади та органами
місцевого
самоврядування району
електронних послуг
громадянам та
суб'єктам
господарювання
Всього:

Міський
бюджет

50, 00

50,00
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням
ради
від

сесії Липовецької міської

жовтня 2019р. сесії 7 скликання №

«Про затвердження звіту про
виконання
міського бюджету м. Липовець за 9 місяців
2019 року»

Інформація до звіту про виконання міського бюджету м. Липовець
за 9 місяців 2019 року

1. Загальні результати виконання міського бюджету по доходах і видатках
Обсяг виконання загального та спеціального фондів міського бюджету за 9 місяців 2019 року
склав по доходах 20 639 906,12 грн., по видатках 19 947 220,32 грн.
При уточненому плані за 9 місяців 2019 року по доходах загального фонду міського бюджету
(без врахування трансфертів) 10 838 438,00 грн. фактично до бюджету надійшло 11 142 246,14 грн.,
що становить 102,80 % виконання.
При уточненому плані на 9 місяців 2019 року по видатках загального фонду
17 398 186,85 грн. фактично використано 15 427 776,10 грн., що становить 88,55 % виконання.
За 9 місяців року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 1 799 547,98 грн.
використано 4 519 444,22 грн.

2. Підсумки виконання загального та спеціального фонду міського бюджету по основних
джерелах надходжень
Фактично за 9 місяців 2019 року міський бюджет по доходах загального фонду (включаючи
офіційні трансферти) виконано на 94,92 %, при уточненому плані 28 810 643 грн. фактично надійшло
18 840 358,14 грн. По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить
102,80 %, при уточненому плані на 9 місяців 14 489 310,00 грн. фактично надійшло 11 142 246,14
грн., та у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 501 581,07 грн (4,7%).

Крім того, за 9 місяців 2019 р. надійшло 1 799 547,98 грн. доходів до спеціального
фонду при уточненому річному плані 2 124 465,66 грн., що на 799 989,89 грн. більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року (80,03%).
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Динаміка надходжень до бюджету міста Липовець за 9 місяців
2019 року в порівняні за 9 місяців 2018 року
Власні та закріплені доходи
загального фонду : за 9 місяців 2018
р. - 10640635,07; за 9 місяців 2019 р.
- 11142246,14

25000000
20000000

Спеціальний фонд (без субвенії): за
9 місяців 2018 р. - 452 858,09; за 9
місяців 2019 р. - 1 697834,13

15000000
10000000
5000000

Субвенції: за 9 місяців 2018 р. 5908098,00; за 9 місяців 2019 р. 7799825,85

0
за 9 місяців 2018
року

за 9 місяців 2019
року

По податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 2000,0 грн. фактично надійшло 38 937,72грн.,
або на 38937,72 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По рентній платі за користування надрами при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 8000,0
грн. фактично надійшло 21454,25 грн., що становить 268,18% або на 15954,25 грн. більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По платі за землю при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 8000,0 грн. фактично надійшло
2756290,41 грн., або на 343432,22 грн. меньше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Надходження плати за землю у розрізі платежів за 9 місяців 2018/2019 рр.
Назва податку

Фактичні
Фактичні
надходження за надходження за
9 місяців 2018 9 місяців 2019
року ( грн.)
року ( грн.)

Абсолютне
відхилення до
відповідного
виконання
минулого року
(+, -)

Відносне
відхилення до
відповідного
виконання
минулого року
(%)

Земельний податок з
юридичних осіб

244605,70

255880,58

11274,88

4,61%

Орендна плата з
юридичних осіб

1878672,16

1440975,40

-437696,76

-23,30%

Земельний податок з
фізичних осіб

275329,66

264256,21

-11073,45

- 4,02 %

Орендна плата з
фізичних осіб

701115,11

795178,22

94063,11

13,42%

ВСЬОГО

3099722,63

2756290,41

-343432,22

-9,29%

По державному миту при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 27290,0 грн. фактично
надійшло 27271,10 грн., що становить 99,93% .
По пальне при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 1430000,00 грн. фактично надійшло
1630489,89 грн., що становить 115,76% або на 78260,50 грн. більше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
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По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів при
уточненому плані на 9 місяців 2019 року 410000,00 грн. фактично надійшло 440628,58 грн., що
становить 107,47% або на 90590,84 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
По єдиному податку при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 4625000,00 грн. фактично
надійшло 5170061,01 грн., що становить 111,79% або на 869351,21 грн. більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
По податок на майно при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 195350,00 грн. фактично
надійшло 169967,94 грн., що становить 87,00% .
По іншим надходженням при уточненому плані на 9 місяців 2019 року 12600,00 грн.
фактично надійшло 27483,80 грн., що становить 218,13% або на 17243,70 грн. більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
По адміністративним штрафам та іншим санкціям при уточненому плані на 9 місяців
2019 року 80798,00 грн. фактично надійшло 27922,00 грн., що становить 34,56% або на 53628,00 грн.
менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По платі за надання інших адміністративних при уточненому плані на 9 місяців 2019 року
1008000,00 грн. фактично надійшло 782593,56,00 грн., що становить 77,64% або на 163999,48 грн.
менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По надходженнях від орендної плати цілісних майнових комплексів при уточненому плані
на 9 місяців 2019 року 22000,00 грн. фактично надійшло 49148,88 грн., що становить 223,40% або на
28790,88 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Порівняно з відповідним періодом 2018 року за 9 місяців 2019 року надходження до
загального фонду міського бюджету ( без офіційних трансфертів) збільшились на 501611,07 грн., або
на 4,7 %.
До спеціального фонду міського бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року за
9 місяців 2019 року надійшло (без офіційних трансфертів) доходів на 1 244 976,04 грн. більше в т.ч.

Виконання за 9 місяців 2019 року
Розшифровка
Найменування

Екологічний податок, який
справляється за викиди в
атмосферне повітря
забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря
двоокису вуглецю)
Надходження від скидів
забруднюючих речовин
безпосередньо у водні
об`єкти

Фактично
надійшло

%
виконанн
я до
уточненог
о плану

(+/-)
відхиленн
я до
попереднь
ого
періоду за
9 місяців
2018 року

15505,00

19853,01

128,04 %

9898,30

3000,00

5504,84

183,49 %

2192,70

Уточнений
план на 9
місяців
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Надходження від розміщення
відходів у спеціально
відведених для цього місцях
чи на об`єктах, крім
розміщення окремих видів
відходів як вторинної
сировини

2300,00

709,00

30,83 %

Грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням
законодавства про охорону
навколишнього природного
середовища внаслідок
господарської та іншої
діяльності

250,00

0,00

0,00 %

723187,00

374674,48

51,81 %

2600,00

3126,87

120,26 %

Кошти
від
реалізації
маталобрухту в міській раді 525,77 Днз №2 -2601,10

3126,87

Благодійні внески, гранти та
дарунки

75176,84

68193,84

90,71 %

Благодійні дарунки в ДНЗ 36554,00; благодійно передані
бібліотечні фонди - 31639,84

31609,14

Кошти, що отримують
бюджетні установи від
підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для
виконання цільових заходів, у
тому числі заходів з
відчуження для суспільних
потреб земельних ділянок та
розміщених на них інших
об’єктів нерухомого майна,
що перебувають у приватній
власності

25247,97

24955,59

98,84 %

Кошти
від
Липовецького
центру зайнятості на виконання
програми зайнятості населення
територіальної
громади
м.
Липовець Липовецького району
Вінницької області на 2019 рік

7060,42

Кошти від відчуження майна,
що належить Автономній
Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній
власності

953500,00

1008795,60

105,80 %

Продаж
майна
КП
"Липовецьводоканал"
в
смт.Турбів, вул. Миру, 127:
адмінбудівля
-354000,00
Лавренчук Дмитро Борисович;
парокотельня
654051,00
Лавренчук Дмитро Борисович

1008795,60

Кошти від продажу земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення, що перебувають
у державній або комунальній
власності, та земельних
ділянок, які знаходяться на
території Автономної
Республіки Крим

162020,00

162020,90

100,00 %

Викуп земельної ділянки: ПП
"ПВКП"Богдан" - 132500,40;
ТОВ "Бривар" - 29520,50

94677,92

Інші субвенції з місцевого
бюджету

101713,85

101713,85

100,00 %

Субвенція з обласного бюджетк
(співфінансування)
на
реалізація обласного проекту
"Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для
дітей з обмеженими фізичними

-444986,15

Плата за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно з їх
основною діяльністю
Надходження бюджетних
установ від реалізації в
установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)

-1588,50
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можливостями
простір»:
Цільові фонди, утворені
Верховною Радою
Автономної Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади

ВСЬОГО

30000,00

30000,00

100,00 %

2094500,66

1799547,98

85,92 %

«Вільний

Кошти на реалізація обласного
проекту "Благоустрій паркової
зони
та
створення
зони
відпочинку
для
дітей
з
обмеженими
фізичними
можливостями
«Вільний
простір»: ПАТ "Зернопродукт"
- 20000,00; ПП "Липовецький
цегельний завод" - 10000,00

30000,00

801614,00

Підсумки виконання міського бюджету по видатках загального тп спеціального фонду

Виконання видаткової частини загального фонду бюджета міста склало 15 427776,00
грн або 88,55% відносно уточненого плану за 9 місяців 2019 року з урахуванням змін.
Між галузями видатки розподілені таким чином:

Код

Найменування

Уточнений
річний
план

Уточнений
план за 9
місяців 2019
р.

Профінансовано
за 9 місяців
2019 р.

%
виконнання
до річного
плану

%
виконання
до плану за
9 місяців
2019 р.

0110150

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення
діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

4673494,00

3550486,00

3364497,57

71,99 %

94,76%

2111

Заробітна плата

3395373,00

2623904,00

2496513,79

73,53 %

95,15%

2120

Нарахування на оплату праці

747034,00

565541,00

553637,36

74,11 %

97,90%

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

248000,00

178670,00

167604,51

67,58 %

93,81%

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

89547,00

75351,00

70733,05

78,99 %

93,87%

2250

Видатки на відрядження

10500,00

8740,00

7760,82

73,91 %

88,80%

2272

Оплата водопостачання та
водовідведення

9516,00

7107,00

5389,33

56,63 %

75,83%

2273

Оплата електроенергії

24500,00

16517,00

14970,95

61,11 %

90,64%

2274

Оплата природного газу

97510,00

52678,00

33525,41

34,38 %

63,64%

2282

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів
розвитку

19000,00

14330,00

14330,00

75,42 %

100,00%

2800

Інші поточні видатки

32514,00

7648,00

32,35

0,10 %

0,42%

1000

Освіта

7979424,00

7568412,00

5889259,48

73,81 %

77,81%

0111010

Надання дошкільної освіти

7979424,00

7568412,00

5889259,48

73,81 %

77,81%

2111

Заробітна плата

4974180,00

4917980,00

3986952,34

80,15 %

81,07%
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2120

Нарахування на оплату праці

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

2220

Медикаменти та перев'язувальні
матеріали

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2272

1157478,00

1144478,00

890773,66

76,96 %

77,83%

112000,00

88000,00

83353,15

74,42 %

94,72%

5000,00

2500,00

0,00

0,00 %

0,00%

828433,00

624467,00

328051,04

39,60 %

52,53%

57827,00

52077,00

30658,33

53,02 %

58,87%

6200,00

4600,00

2825,95

45,58 %

61,43%

Оплата водопостачання та
водовідведення

161280,00

110140,00

83649,60

51,87 %

75,95%

2273

Оплата електроенергії

194890,00

171590,00

153151,45

78,58 %

89,25%

2274

Оплата природного газу

464363,00

439300,00

317880,94

68,46 %

72,36%

2275

Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг

17173,00

12880,00

11580,43

67,43 %

89,91%

2800

Інші поточні видатки

600,00

400,00

382,59

63,77 %

95,65%

3000

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

213783,00

149542,00

143769,29

67,25 %

96,14%

0113210

Організація та проведення
громадських робіт

40720,00

28720,00

25722,59

63,17 %

89,56%

2111

Заробітна плата

33385,00

21385,00

21323,74

63,87 %

99,71%

2120

Нарахування на оплату праці

7335,00

7335,00

4398,85

59,97 %

59,97%

0113242

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального
забезпечення

173063,00

120822,00

118046,70

68,21 %

97,70%

2730

Інші виплати населенню

173063,00

120822,00

118046,70

68,21 %

97,70%

4000

Культура i мистецтво

358475,00

226218,00

209702,63

58,50 %

92,70%

0114030

Забезпечення діяльності
бібліотек

96525,00

72479,00

62629,69

64,88 %

86,41%

2111

Заробітна плата

78135,00

58635,00

50968,57

65,23 %

86,93%

2120

Нарахування на оплату праці

17190,00

12859,00

11213,08

65,23 %

87,20%

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

1100,00

900,00

448,04

40,73 %

49,78%

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

100,00

85,00

0,00

0,00 %

0,00%

0114060

Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів

82950,00

63444,00

60688,53

73,16 %

95,66%

2111

Заробітна плата

64754,00

49300,00

47285,76

73,02 %

95,91%

2120

Нарахування на оплату праці

14246,00

10846,00

10402,77

73,02 %

95,91%

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

3800,00

3178,00

3000,00

78,95 %

94,40%

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

150,00

120,00

0,00

0,00 %

0,00%

0114082

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

179000,00

90295,00

86384,41

48,26 %

95,67%

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

130500,00

55500,00

53677,80

41,13 %

96,72%

15
2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

2730

8500,00

8500,00

8483,00

99,80 %

99,80%

Інші виплати населенню

40000,00

26295,00

24223,61

60,56 %

92,12%

5000

Фiзична культура i спорт

50000,00

41305,00

41305,00

82,61 %

100,00%

0115053

Фінансова підтримка на
утримання місцевих осередків
(рад) всеукраїнських
організацій фізкультурноспортивної спрямованості

20000,00

20000,00

20000,00

100,00 %

100,00%

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

20000,00

20000,00

20000,00

100,00 %

100,00%

0115061

Забезпечення діяльності
місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для
всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону

30000,00

21305,00

21305,00

71,02 %

100,00%

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

21000,00

15305,00

15305,00

72,88 %

100,00%

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

3000,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00%

2800

Інші поточні видатки

6000,00

6000,00

6000,00

100,00 %

100,00%

6000

Житлово-комунальне
господарство

5432607,85

4268473,85

4189497,95

77,12 %

98,15%

0116013

Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства

457798,00

427798,00

423663,00

92,54 %

99,03%

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

457798,00

427798,00

423663,00

92,54 %

99,03%

0116030

Організація благоустрою
населених пунктів

4394809,85

3345675,85

3302135,95

75,14 %

98,70%

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

43613,85

43613,85

74,00

0,17 %

0,17%

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

146840,00

145706,00

145705,95

99,23 %

100,00%

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

4204356,00

3156356,00

3156356,00

75,07 %

100,00%

0116071

Відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги,
що затверджувалися або
погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром
економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво
(надання)

580000,00

495000,00

463699,00

79,95 %

93,68%

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

580000,00

495000,00

463699,00

79,95 %

93,68%

7100

Сільське, лісове, рибне
господарство та мисливство

128600,00

128600,00

128600,00

100,00 %

100,00%

0117130

Здійснення заходів із
землеустрою

128600,00

128600,00

128600,00

100,00 %

100,00%
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2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

7400

128600,00

128600,00

128600,00

100,00 %

100,00%

Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє
господарство

1655260,00

1334813,00

1330823,00

80,40 %

99,70%

0117461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого
бюджету

1655260,00

1334813,00

1330823,00

80,40 %

99,70%

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

1655260,00

1334813,00

1330823,00

80,40 %

99,70%

7600

Інші програми та заходи,
пов'язані з економічною
діяльністю

7000,00

6400,00

6385,00

91,21 %

99,77%

0117680

Членські внески до асоціацій
органів місцевого
самоврядування

7000,00

6400,00

6385,00

91,21 %

99,77%

2800

Інші поточні видатки

7000,00

6400,00

6385,00

91,21 %

99,77%

8100

Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру

4259,00

4259,00

4258,18

99,98 %

99,98%

0118120

Заходи з організації рятування
на водах

4259,00

4259,00

4258,18

99,98 %

99,98%

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

4259,00

4259,00

4258,18

99,98 %

99,98%

9700

Субвенції з місцевого бюджету
іншим місцевим бюджетам на
здійснення програм та заходів
за рахунок коштів місцевих
бюджетів

139678,00

109678,00

109678,00

78,52 %

100,00%

0119770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

139678,00

109678,00

109678,00

78,52 %

100,00%

2620

Поточні трансферти органам
державного управління інших
рівнів

139678,00

109678,00

109678,00

78,52 %

100,00%

9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

10000,00

10000,00

10000,00

100,00 %

100,00%

0119800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на
виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

10000,00

10000,00

10000,00

100,00 %

100,00%

2620

Поточні трансферти органам
державного управління інших
рівнів

10000,00

10000,00

10000,00

100,00 %

100,00%

20652580,85

17398186,85

15427776,10

74,70 %

88,67%

ВСЬОГО:
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Структура видатків загального фонду за 9 місяців 2019
Організаційне забезпечення міської ради - 3364498,00

109678
6385 4258
1330823
128600

Надання дошкільної освіти - 5889259,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення -143769,00
Культура i мистецтво -209703,00
Фiзична культура i спорт -41305,00
Житлово-комунальне господарство - 4189498,00

Здійснення заходів із3364498
землеустрою -128600,00
4189498 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство - 1330823,00
Членські внески до асоціацій
органів місцевого самоврядування - 6385,00
5889259
Заходи з організації рятування на водах -4258,00

41305
209703
143769

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам -109678,00
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Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету складають 4519444 грн
або 55,17% відносно уточненого плану за 9 місяців 2019 року з урахуванням змін. Між галузями
видатки розподілені таким чином:

Уточнений
план за 9
місяців
2019 р.

Профінанс
овано за 9
місяців
2019 р.

%
виконання
до плану за
9 місяців
2019 р.

Код

Найменування

0110150

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

30500,00

30500,00

100,00%

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

30500,00

30500,00

100,00%

0110180

Інша діяльність у сфері державного
управління

6983,00

0,00

0,00%

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

6983,00

0,00

0,00%

0111010

Надання дошкільної освіти

1792037,00

707886,90

39,50%

2210

Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

39154,00

0,00

0,00%

Розшифровка

Придбання кондиціонерів з
монтажем 2 шт.

Благодійні внески( диван офісний
4ш - 7160,00; стіл офісний 1 шт 1690,00; стілець "Аскона" 13 шт4560,00; вішалки для одягу 2 шт. 1300,00; праска професійна 5000,00; будівельні матеріали для
ремонту приміщення - 4215,00;
стіл угловий - 3480,00; стіл -
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2376,00; куточок природи 1941,00; стінка дитяча"лікарня" 2086,00; стінка
дитяча"перукарня" - 1246,00;
кухонний куточок -1500,00)
Кошти від реалізації
металобрухту ДНЗ 2 (придбання
стіл - 1300,00; стелаж -1300,00)
2230

Продукти харчування

723187,00

0,00

0,00%

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

111960,00

111960,00

100,00%

Придбання: дитячих гойдалок в
ДНЗ №1 2 шт. - 10000,00; котел
"Геліос" в ДНЗ №1 - 55000,00;
установка очистки в ДНЗ №1 17100,00; насосний агрегат в ДНЗ
№2 -19860

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

917736,00

595926,90

64,93%

Капітальний ремонт фасадів
(утеплення стін , горища) будівлі
ДНЗ №2 "Малятко" в м.Липовець
Вінницької області. ( роботи 589001,00; коригування ПКД 3240;технагляд -3685,90; )

0113210

Організація та проведення
громадських робіт

25247,97

0,00

0,00%

Виконання програми зайнятості
населення територіальної громади
м. Липовець Липовецького
району Вінницької області на
2019 рік (кошти центру
зайнятості)

2111

Заробітна плата

20695,06

0,00

0,00%

Заробітна плата (50% від
нарахованої заробітної плати)

2120

Нарахування на оплату праці

4552,91

0,00

0,00%

Заробітна плата (50% від
нарахованої заробітної плати)

4000

Культура i мистецтво

31639,84

0,00

0,00%

0114030

Забезпечення діяльності бібліотек

31639,84

0,00

0,00%

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

31639,84

0,00

0,00%

0116013

Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства

52216,00

52216,00

100,00%

3210

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

52216,00

52216,00

100,00%

0116030

Організація благоустрою населених
пунктів

155750,00

155750,00

100,00%

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

107750,00

107750,00

100,00%

Реалізація обласного проекту
"Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для
дітей з обмеженими фізичними
можливостями «Вільний простір»
- придбання обладнання
спортивного майданчика

3210

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

48000,00

48000,00

100,00%

Програма "Благоустрій міста на
2019 рік" одержувач КП
"Комунсервіс" - Придбання
автобусної зупинки - 48000,00

0117330

Будівництво інших об`єктів

45893,00

27226,32

59,33%

Оплата продуктів харчування в
ДНЗ

Бібліотечні фонди (передача з
районної бібліотеки до міської
бібліотеки)

КП «Липовецьводоканал»
Придбання нососу - 11376,00;
частотний перетворювач 9600,00; трансформатор 18700,00;занурювальний двигун 12540,00
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комунальної власності
3122

Капітальне будівництво (придбання)
інших об'єктів

34181,00

15514,32

45,39%

"Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул I.Франка "
технчний нагляд - 6280,32;
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Пушкіна ,
Павлова, Гончарова, Поповича та
Подільська в м. Липовець
(авторський нагляд - 9234,00)

3210

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

11712,00

11712,00

100,00%

Одержувач Липовецьводоканал
обєкт "Будівництво каналізації по
вул.40-р Перемоги, Шевченка,
В.Липківського в м. Липовець
(технічний нагляд - 11712,00)

0117350

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

539528,00

320000,00

59,31%

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм

539528,00

320000,00

59,31%

0117363

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

1731700,00

0,00

0,00

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

147000,00

0,00

0,00

3122

Капітальне будівництво (придбання)
інших об'єктів

1187085,00

0,00

0,00

3210

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

397615,00

0,00

0,00

0117461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

1482265,00

1482265,00

100,00%

3210

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

1482265,00

1482265,00

100,00%

Оплата за геодезичні роботи

Капітальний ремонт тротуарного
покриття по вул.. В.Липківського
(№37-№39, №57) » (експертиза
ПКД - 3240,00; роботи 380000,00; автор.нагляд -1350,00;
тех.нагл. - 5369,90)
Капітальний ремонт тротуарного
покриття по вул. Пирогова
(перерахунок ПКД -6750,00;
експертиза ПКД - 3240,00; роботи
- 582315,00)
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Пирогова (
роботи - 500000,00)

0117650

Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права
на неї

11900,00

11900,00

100,00%

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм

11900,00

11900,00

100,00%

Експертно-горошова оцінка
земельних ділянок для продажу за
адресою, м.Липовець, вул. 40річчя Перемоги, 14, не с/г призн. з
кадаст. номером
0522210100:01:001:2227,
загальною площею 0,0500 га; за
адресою, м.Липовець, вул. 40річчя Перемоги, 14б, не с/г
призн. з кадаст. номером
0522210100:01:001:2739,
загальною площею 0,0657 га; за
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адресою, м.Липовець, вул.
Липківського, 65, не с/г призн. з
кадаст. номером
0522210100:01:001:2720,
загальною площею 0,1171 га.
0117691

Виконання заходів за рахунок
цільових фондів, утворених
Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої
влади

30000,00

0,00

0,00%

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

30000,00

0,00

0,00%

8300

Охорона навколишнього
природного середовища

21055,00

0,00

0,00%

0118313

Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного
середовища

21055,00

0,00

0,00%

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

21055,00

0,00

0,00%

5956714,81

4519444,22

75,87%

ВСЬОГО:

Станом на 01.10.2019 року кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями
працівникам , що фінансуються з міського бюджету та за спожиті енергоносії відсутня.

Завідувач фінансово - господарським
відділом Липовецької міської ради

Дзіпетрук І.В.

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

Про затвердження звіту щодо виконання
міського бюджету за 9 місяців 2019 року

63 сесія 7 скликання
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Заслухавши звіт завідувача фінансово-господарським відділом міської
ради Дзіпетрук І.В. про виконання бюджету міської ради за 9 місяців 2019
року та відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України,
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Липовець за
місяців 2019 року (додаток додається):
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- по доходах у сумі 20 639 906 грн. 12 коп. (двадцять мільйонів шістсот
тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот шість грн. 12 коп.), з них по загальному фонду
міського бюджету у сумі 18 840 358 грн.14 коп. (вісімнадцять мільйонів
вісімсот сорок тисяч триста п’ятдесят вісім грн.. 14 коп.) та по спеціальному
фонду у сумі 1 799 547 грн. 98 коп. (один мільйон сімсот дев’яносто дев’ять
тисяч п’ятсот сорок сім грн. 98 коп.)
- по видатках в сумі 19 947 220 грн. 32 коп. (дев’ятнадцять мільйонів
дев’ятсот сорок сім тисяч двісті двадцять грн. 32 коп.), з них по загальному
фонду міського бюджету у сумі 15 427 776 грн. 10 коп. (п'ятнадцять мільйонів
чотириста двадцять сім тисяч сімсот сімдесят шість грн. 10 коп.) та по
спеціальному фонду – 4 519 444 грн. 22 коп. (чотири мільйони п’ятсот
дев’ятнадцять тисяч чоти ста сорок чотири грн. 22 коп.)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л. М.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради

Лебідь А.М

Звідувач фін.-господ. відділу

Дзіпетрук І.В.

МИКОЛА ГРУШКО

23

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

63 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 від 17.09.2019
року № 109-р: (додаток 2,4):
1.1 Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету )
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2800 – 3686,00

1.2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3686,00 грн., напрямком
якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет
розвитку)(додаток 2)
1.3.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3686,00 грн., (додаток
2).
1.4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 3686,00 грн. і
направити дані кошти (додатки 3,5,6) :
- по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 – 3686,00;
2. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету (додаток

3,4,6):
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 – 800,00 КЕКВ 2240150,00; по КТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111 – 4500,00; КЕКВ
2120 -500,00; по КТПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування» КЕКВ 2800 – 615,00
- збільшити видатки по КТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 –5600,00; КЕКВ 2120 965,00

3.Збільшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 55295,00грн., код
доходів 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності» (додаток 1)
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4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 55295,00 грн. і
направити дані кошти (додатки 3,5,6) :
- по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 – 7600,00 для придбання в
ДНЗ №2 пральної машини .

- по одержувачу КП «Комунсервіс» КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» КЕКВ 3210 – 47695,00 для придбання зупинки.
5. Внести зміни до річного розпису видатків спеціального фонду (бюджет розвитку)
міського бюджету, за рахунок вільного залишку (додаток 3,4,6):
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3122 - 305,00 по об’єкту «Будівництво
мереж зовнішнього освітлення по вул. Соборності (Щорса), вул..Пирогова в м. Липовець»

- збільшити видатки по одержувачу КП «Комунсервіс» КТПКВКМБ 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 – 305,00 для придбання зупинки.
6. Відповідно до пункту 1,2,3,4,5 даного рішення
внести зміни у додатки
1,2,3,5,6 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.
7. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук
І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Завідувач фінансовогосподарського відділу

МИКОЛА
Кропивницький С. С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

63 сесія 7 скликання

Про прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Липовець та взяття на баланс
книжкового фонду, що становив єдиний
бібліотечний фонд бібліотек Липовецького району
Відповідно Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,
керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення
29 сесії Липовецької районної ради 7 скликання від 23.07.2019 року № 478 «Про надання згоди на
передачу книжкового фонду бібліотечних закладів зі спільної власності територіальних громад міста,
селища та сіл Липовецького району у комунальну власність територіальних громад району» та
необхідність взяття на баланс бібліотечних фондів, Липовецька міська рада

ВИРІШИЛА:
1.
Прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Липовець та
поставити на баланс Липовецької міської ради 11768 примірників книг на загальну суму 31639,84
грн. згідно акту приймання-передачі.
2.
Фінансово-господарському відділу міської ради (Дзіпетрук І.В.) внести зміни в
бухгалтерські документи міської ради.
3.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
інформаційної політики, освіти, культури і спорту та на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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.

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

63 сесія 7 скликання

Про затвердження Детального
плану території
Розглянувши Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів
торгівлі по вулиці Василя Липківського в місті Липовець Липовецького району Вінницької
області, відповідно до вимог п.п. 34, 42 ч. 1 ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 8, 10, 16, 19 та 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
керуючись пунктом 4.12 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого
наказом Мінрегіону від 16.11.2011 року №290, враховуючи рішення 44 сесії 7 скликання
Липовецької міської ради від 04 травня 2018 року № 451, протокол засідання архітектурномістобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури
Вінницької обласної державної адміністрації , міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів
торгівлі по вулиці Василя Липківського в місті Липовець Липовецького району Вінницької
області.
2. Передати копію затвердженого Детального плану території
для будівництва та
обслуговування об’єктів торгівлі по вулиці Василя Липківського в місті Липовець
Липовецького району
Вінницької області на зберігання Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, як невід’ємну частину
планування території району.
3. Врахувати затверджений Детальний план території для будівництва та обслуговування
об’єктів торгівлі по вулиці Василя Липківського в місті Липовець Липовецького району
Вінницької області при коригуванні генерального плану м. Липовець.
4. Оприлюднити матеріали затвердженого Детального плану території на офіційному сайті
міської ради протягом 10 робочих днів з дня його затвердження.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

Міський голова

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

63 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розробку
плану зонування території м.Липовець
Заслухавши інформацію міського голови М.Т.Грушка щодо необхідності розробки
плану зонування території м.Липовець, відповідно до ст.ст. 8, 10, 16, 17, 18, 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтею 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку плану зонування території м.Липовець, Липовецького
району Вінницької області.
2. Доручити міському голові М.Т.Грушку укласти договір на плану зонування території
м.Липовець, Липовецького району Вінницької області з підприємством НВПП «Анкор».
3. Міському голові:
- забезпечити фінансування робіт з розробки плану зонування території м.Липовець, за
рахунок бюджету м.Липовець або інших джерел, не заборонених законом.
- організувати збір вихідних даних, необхідних розробникам для виготовлення плану
зонування території м.Липовець.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019
Про
погодження
штатних
дошкільних навчальних закладів

63 сесія 7 скликання
розписів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року №695 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018р. №22», керуючись
п.9.5 Статутів дошкільних навчальних закладів №1 та №2, наказом Міністерства освіти і
науки України №1055 від 04.11.2010 року (зареєстровано Мінюстом 23.11.2010 року за
№1157/18452) «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних
закладів», враховуючи клопотання завідуючої Липовецького ясла-садка №1 «Сонечко» та
завідуючої Липовецького ясла-садка №2 «Малятко» «Про погодження штатних розписів»,
міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити штатні розписи Липовецького дитячого садка №1 та Липовецького дитячого
садка №2 станом на 01.09.2019р. (додатки 1, 2).
2. Фінансово - господарському відділу міської ради проводити відповідні розрахунки
оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці з 01.09.2019 року по даних
установах, згідно з додатками.
3. Додатки 1, 2 даного рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Секретар міської ради
Заст. міського голови
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Зав.фінансовогосподарськиого відділу

МИКОЛА ГРУШКО

Лебідь А.М.
Фоміна О.В.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.
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УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ №
Від __.__. 2019

63 сесія 7 скликання

Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок
Розглянувши заяви фізичної особи – підприємця Баліцького Бориса Сергійовича, голови
фермерського господарства «Пума» Дишканта В.М. та гр. Поєдинок Раїси Федорівни щодо
поновлення договору оренди землі, про поновлення договорів оренди землі, відповіднодо 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 місцевесамоврядування в Україні», міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію договору оренди землі № 33/03-04 від 20.10.2014 на земельну ділянку
площею 0,0060 га, кадастровий номер: 0522210100:01:002:0914, з цільовим призначенням 03.07 для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для обслуговування малої
архітектурної форми (комерційне використання), І економіко-планувальна зона 16 оціночний район,
яка знаходиться в м. Липовець по вул. Яблунева, який укладений між Липовецькою міською радою
та ФОП Баліцьким Борисом Сергійовичем, (інформація з обмеженим доступом), Вінницька область,
шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі.
1.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 5 років, з моменту його укладення
терміном до 30 вересня 2024 року.
1.2. 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,
що на 2019 рік складає 2 319, 45 грн. (н.г.о. 1м2 – 429,53 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. Поновити дію договору оренди землі №163/03-02 від 19.01.2009 на земельну ділянку
площею 0,0080 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:1247, з цільовим призначенням 03.07 для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для обслуговування малої
архітектурної форми (комерційне використання), І економіко-планувальна зона 10 оціночний
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район, яка знаходиться в м. Липовець по вул. Василя Липківського, 22а, який укладений між
Липовецькою міською радою та головою фермерського господарства «Пума» Дишкантом
Володимиром Михайловичем (інформація з обмеженим доступом), шляхом укладання додаткової
угоди про поновлення договору оренди землі.
2.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 10 років, з моменту його укладення
терміном до 30 вересня 2029 року.
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,
що на 2019 рік складає 4749 грн. 81 коп. (н.г.о. 1м2 – 659 грн.70коп.) 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.

3. Поновити дію договору оренди землі №36/03-04 від 22.12.2009 на земельну ділянку
площею 7,4944 га, кадастровий номер: 0522210100:01:002:0771, з цільовим призначенням
01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за
адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець із земель запасу Липовецької
міської ради, який укладений між Липовецькою міською радою та Поєдинок Раїсою
Федорівною (інформація з обмеженим доступом), шляхом укладання додаткової угоди про
поновлення договору оренди землі.
3.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 10 років, з моменту його
укладення терміном до 31 жовтня 2029 року.
3.2. 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 8 537, 94 грн. (н.г.о. 1м2 – 3,80 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 не внесення орендної плати у визначені строки, стягується
пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення.
4. Зобов’язати гр. Баліцького Бориса Сергійовича,
«Пума» Дишканта В.М. та гр. Поєдинок Раїсу Федорівну:

голову фермерського господарства

4.1. У 20-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою міською
радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткові угоди про поновлення
договорів оренди землі;
4.2. У 5-денний строк, після укладення угод про поновлення договорів оренди землі,
провести державну реєстрацію поновленого права користування земельними ділянками;
4.3. Копії укладених угод про поновлення договорів оренди землі, в 5-денний строк після
державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
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Міський голова

М.Т. ГРУШКО

Секретар міської ради
Лебідь А.М.
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Назаренко О.О.
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи
Бабич А.І.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішень
Липовецької міської ради
Розглянувши заяву гр. Кухрівської Діни Василівни щодо внесення змін в рішення 44
сесії 7 скликання № 468 від 22.06.2018р. «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування із земель комунальної
власності, безкоштовно у приватну власність » та
заяву гр. Цибровського В.В. щодо
внесення змін в рішення 60сесії 7 скликання № 609 від 19.07.2019р. «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», керуючись ст.ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122,123 Земельного кодексу
України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними
положеннями Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в п. 5 рішення 44 сесії 7 скликання № 450 від 04.05.2018р. «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
корпстування із земель комунальної власності, безкоштовно у приватну власність», та
викласти його у такій редакції:
-« дане рішення дійсне протягом 3 (трьох) років».
2. Внести зміни в рішення 60сесії 7 скликання № 609 від 19.07.2019р. «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» та викласти його у такій редакції:
«1. надати дозвіл гр. Цибровському Валерію Васильовичу (інформація з обмеженим
доступом)
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,1100 га у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована в м. Липовець, по вул. О.Грабчака із комунальної власності
міської ради.
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2. Громадянину Цибровському Валерію Васильовичу:.
2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.»

2. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про внесення змін до договорів
оренди землі
Розглянувши повторне звернення гр. Бойчука Олександра Петровича про внесення
змін до договору оренди землі та заяву гр. Порчинського Михайла Петровича про внесення
змін до договору оренди землі, відповідно до ст.ст. 274, 288 Податкового кодексу України,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.33 Закону України «Про
оренду землі», ст.ст. 93, 124 Земельного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Договору оренди землі №64/03-04 укладеного 06.07.2016 між
орендодавцем Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка М.Т. та
орендарем Бойчуком Олександром Петровичем шляхом укладання додаткової угоди про
внесення змін до договору оренди землі (державна реєстрація 26.08.2016 за
№1013287605222), а саме:
- внести зміни до п.9. Договору та викласти його в наступній редакції: «9. Орендна
плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 4% нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що на 2019 рік складає 3 788, 27 грн. (три тисячі сімсот вісімдесят вісім
грн., 27 коп.) з подальшим урахуванням щорічної індексації, за наступними реквізитами:
Одержувач - УК у Липовецькому районі/ м.Липовець /18010900 - р/р
UA988999980000033218815002274, ЄДРПОУ 37336986, ГУ ДКСУ у Вінницькій область, код
призначення платежу 18010900;01 орендна плата з фізичних осіб».
2. Внести зміни до Договору оренди землі №146/03-04 укладеного 25.06.2019 між
орендодавцем Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка М.Т. та
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орендарем Порчинським Михайлом Петровичем, шляхом укладання додаткової угоди про
внесення змін до договору оренди землі, в частині нумерації будівлі із існуючого номера
«55» на новий номер «57А».
3. Доручити міському голові Грушко М.Т. укласти від імені міської ради додаткову
угоду до договору оренди землі згідно даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. Відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про встановлення особистого
земельного сервітуту
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Кравчука В’ячеслава Андрійовича та
Кравчук Світлани Петрівни, відповідно до ст.ст. 99, 123 Земельного кодексу України,
Законів України, «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», тимчасового порядку встановлення особистих строкових
сервітутів під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
на земельних ділянках комунальної власності Липовецької міської ради, міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Встановити особистий земельний сервітут ФОП Кравчуку В’ячеславу Андрійовичу
(інформація з обмеженим доступом ) на земельну ділянку площею 0,0030 га, для встановлення
тимчасової споруди для комерційного використання, розташовану за адресою: м. Липовець,
вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО» у зв’язку із закінченням терміну дії договору
(особистого земельного сервітуту).
1.1. Встановити строк дії договору особистого земельного сервітуту на 3 роки, з
моменту його укладення терміном до 31 жовтня 2022 року.
1.2. Встановити розмір плати за земельний сервітут на земельну ділянку площею
0,0030 га по вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО») у розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що на 2019 рік складає 1 593,60 грн. (н.г.о. 1м2 – 442,67
грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації.
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2. Встановити особистий земельний сервітут ФОП Кравчук Світлані Петрівні
(інформація з обмеженим доступом) на земельну ділянку площею 0,0030 га, для встановлення

тимчасової споруди для комерційного використання, розташовану за адресою: м. Липовець,
вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО» у зв’язку із закінченням терміну дії договору
(особистого земельного сервітуту).
2.1. Встановити строк дії договору особистого земельного сервітуту на 3 роки, з
моменту його укладення терміном до 31 жовтня 2022 року.
2.2. Встановити розмір плати за земельний сервітут на земельну ділянку площею
0,0030 га по вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО») у розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що на 2019 рік складає 1 593,60 грн. (н.г.о. 1м2 – 442,67
грн.) з подальшим урахуванням щорічної індексації.
3. Зобов’язати ФОП Кравчука В’ячеслава Андрійовича та ФОП Кравчук Світлану
Петрівну:
3.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договора про
встановлення особистого земельного сервітуту;
3.2. копії укладених договорів, в 5-денний строк з моменту підписання, подати до
Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

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

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

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

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

Проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про погодження надання землі під
запроектованими внутрішньоквартальними дорогами та
господарськими дворами
Заслухавши інформацію заступника міського голови Кропивницького С.С. щодо
проведення розпаювання земель ТОВ «Липовецьке», земель КСП «Відродження» та видачі
державних актів на право власності на земельні частки (паї) в 2019 році було встановлено
наявність землі, запроектованої для міжквартальних доріг для власників земельних часток
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(паїв), враховуючи, що їх площа не врахована в розмірі земельних часток (паїв) громадян, не
виділена в натурі, і використовується для товарного сільськогосподарського виробництва
ТОВ «Липовецьке», враховуючи законодавчу невизначеність щодо розпорядження даними
землями, в інтересах територіальної громади м. Липовець, щодо поповнення міського
бюджету громади за використання землі, керуючись ст. 13 Закону України «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власника земельних часток (паїв)», п.
12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 16.11.2016 №831, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити надання землі під запроектованими внутрішньоквартальними дорогами
на території Липовецької міської ради в оренду для вирощування сільськогосподарських
культур площею 4,6802 га ріллі ТОВ «Липовецьке», що орендує земельні частки (паї) на
території Липовецької міської ради терміном до моменту визначення правового статусу
даних земель та/або до 15 листопада 2019 року, встановивши плату у розмірі 3 % від
середньої нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по ПСГ району –ХмільникоЛиповецькому, ПСГ округ- Бузько-Середньодніпровський, ПСГ провінція- Лісостепова
Правобережна = (35 201,76 грн х 4, 6802 га/100*3) = 4 942, 54 грн. (чотири тисячі дев'ятсот
сорок дві гривні, 54 коп).
2. Погодити ТОВ «Липовецьке» надання землі під господарськими будівлями та
спорудами на території Липовецької міської ради в оренду для обслуговування будівель та
споруд площами: 18,0000 га, 4,4000 га, 4,0586 га, яке орендує земельні частки (паї) на
території Липовецької міської ради терміном до моменту визначення правового статусу
даних земель та/або до 15 листопада 2019 року, встановивши плату у розмірі 3 % від
середньої нормативної грошової оцінки 1 га, ріллі по ПСГ району –ХмільникоЛиповецькому, ПСГ округ- Бузько-Середньодніпровський, ПСГ провінція- Лісостепова
Правобережна = 27 941,68 грн. (двадцять сім тисяч дев'ятсот сорок одна гривня, 68 коп.),
виходячи з наступного:
2.1. 35201, 76 грн. х 18га/100*3) = 19 008, 95 грн. (дев'ятнадцять тисяч вісім гривень,
95 коп.);
2.2. (35201,76 грн. х 4,4га/100*3) = 4 646,63 грн.(чотири тисячі шістсот сорок шість
гривень, 63 коп.);
2.3. (35201,76 грн. х 4,0586 га/100*3) = 4 286,10 грн. (чотири тисячі двісті вісімдесят
шість гривень, 10 коп.).
3. Від імені та в інтересах територіальної громади м. Липовець, укласти договора
оренди земельних ділянок та доручити підписання даних договорів міському голові Грушку
М.Т.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
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проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про внесення змін до існуючих договорів
оренди землі в частині зміни орендної плати
приведеної у відповідність до ст. 288
Податкового кодексу України та
нормативної грошової оцінки земель міста Липовець
Для забезпечення ефективного використання земельного фонду міста та
врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі, відповідно до норм чинного
законодавства України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
12 Земельного кодексу України та ст. 288 Податкового кодексу України, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Переглянути та внести зміни до договорів оренди земельних ділянок в частині
зміни орендної плати за землю у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки
земель міста Липовець, згідно з Додатком 1 до даного рішення.
2. Доручити міському голові Грушко М.Т. укласти від імені міської ради додаткові
угоди до договорів оренди землі згідно даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
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 63 сесії 7 скликання
Липовецької міської ради
від __.__.2019 №________

Орендарі
земельних ділянок
комунальної
власності

Місце розташування
земельної ділянки

№

Площа
наданої в
оренду
земельно
ї ділянки,
га

Нормативна
грошова
оцінка
земельної
ділянки
станом на
2019 рік, грн.

Вартість
1 м2
земельної
ділянки,
грн.

Орендна
плата у
відсотко
вій
ставці
від
нормати
вної
грошово
ї оцінки
земельн
ої
ділянки

Сума орендної
плати станом на
2019 рік, грн.

1

ТОВ «Лавін»

м. Липовець, вул.
Героїв Майдану, 70

1,1455

2 575 735,30

224,86

3

77 272,06

2

ТОВ
«Компанія
«Агропродсервіс»

м. Липовець, вул. В.
Липківського, 22

0,0988

651 780, 12

659,70

5

32 589, 00

3

Кицюк

м.

0,1819

386 444,97

212,45

3

11 593,35

Наталія

Липовець,

вул.

37
Вікторівна

Героїв Майдану, 55

4

Горбатюк
Василівна

Олена

м. Липовець, вул. В.
Липківського,

0,0096

63 336, 96

659,76

9

5 700,33

5

Парипса
Іванович

Юрій

м. Липовець, вул.
Столярського, 13

1,0736

2 011 787,25

187,39

3

60 353, 62

6

Кузьмов
Владислав
Володимирович

м. Липовець,
Столярського, 5

1,2502

5 856 426, 11

468,44

3

175 692, 78

вул.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок
для подальшого продажу у власність
Розглянувши клопотання фізичної особи власника об’єкта нерухомого майна,
розташованого на земельній ділянці несільськогосподарського призначення комунальної
власності міста Липовець, про викуп земельних ділянок, керуючись статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про оцінку земель»,
статтями 12, 127, 128, ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, Положенням «Про комісію з
питань визначення переможця для проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки», затвердженого рішенням 14 сесії 6 скликання Липовецької міської ради від
05.07.2011р. № 156, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Включити земельну ділянку (кадастровий номер 0522210100:01:001:2593, площею
0,0722га, цільове призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови, яка знаходиться по вул. Героїв Майдану, 60 в місті Липовець та
перебуває в користуванні у громадянина Бойчука Олександра Петровича (інформація з
обмеженим доступом) відповідно до договору оренди землі №64/03-04 від 06.07.2016 р.) у
перелік земельних ділянок які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних
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торгах). На даній земельній ділянці розміщений об'єкт нерухомого майна – будівля
пилорамного цеху, яка знаходиться у власності Бойчука О.П. відповідно до договору купівлі
– продажу від 23.12.2014 року.
2. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити проведення
експертної грошової оцінки даної земельної ділянки несільськогосподарського призначення,
яка підлягає продажу, згідно пункту 1 даного рішення.
3. Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт.
4. За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, доручити
міському голові (та зобов’язати заявників) підписати угоду на виконання робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок здійснюється за рахунок внесеного покупцем
(заявником) авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки,
визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.
5. Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою робіт з
проведення експертної оцінки земельних ділянок, у розмірі 10 % від нормативної грошової
оцінки вище зазначених земельних ділянок.
6. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок подати на розгляд сесії міської
ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу вище вказаної земельної ділянки.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.

Зав. відділом прав. та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект
Від___________ 2019року
Про припинення права
користування земельними
ділянками.

РІШЕННЯ
63 сесія 7 скликання
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Розглянувши заяви громадян, про припинення права користування земельними
ділянками, які були надані для ведення особистого селянського господарства, керуючись
статтями 12, 140, п.а ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Липовецька міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельними ділянками, згідно поданих заяв наступним
громадянам:
1.1. Кононюк Павло Петрович (інформація з обмеженим доступом) - площею 0,1000 га, яка
була надана для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка
розташована м. Липовець, масив «Гайсин», за новим кладовищем.
1.2. Войтовська Наталія Володимирівна (інформація з обмеженим доступом ) – площею
0,1500 га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства. Земельна
ділянка розташована м. Липовець, вул. Ентузіастів, 41.
3. Земельні ділянки право користування, яких припинено передати до складу земель
комунальної власності сільськогосподарського призначення Липовецької міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект
Від___________ 2019року
Про надання дозволів
на розроблення землевпорядної
документації із землеустрою
із земель комунальної власності
безоплатно у приватну власність

РІШЕННЯ
63 сесія 7 скликання

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, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 22, 25,
50, 55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними положеннями
Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозволи на розроблення землевпорядної документації згідно з додатками
(додаються).
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2. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх
загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних
матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
3. Розроблення землевпорядної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

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 63 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
21 жовтня 2019 року №

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
Вітрик Надія Миколаївна,
1

1

(інформація
обмеженим доступом)

Місце розташування
земельної ділянки

вул.
з Ломоносова, 108

Кукуруза
Петро Іванович,
2
2

(інформація
доступом)

з

обмеженим

Бабур Тамара
3
Володимирівна,
3

(інформація
доступом)

з

Катеринець
4
Семенівна
4

(інформація
доступом)

обмеженим

(інформація
доступом)

-

0,1000

0,0300

вул. Мічуріна, 15

0.1000

0,0500

-

вул. О. Грабчака, 95

0,1000

0,0300

-

вул. Ентузіастів, 45

0,1000

0,0500

-

вул. Вруцького, 16

0,1000

0,1500

Катерина
з

обмеженим

Білов
5 Віктор Борисович
5

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)
для будівДля
Гаражне
ництва та
ведення
будівництв
обсл. ж/б
ОСГ
о
орієнтовно
ю площею

з

обмеженим

-
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Палажченко Василь
6
Петрович
6

7

8

9

(інформація з обмеженим
доступом)

Кононюк
Павло Петрович
7

вул. Соборності, 95

Оленюк Віктор
Дмитрович

вул. О. Грабчака, 26

(інформація з обмеженим
доступом)

Ковбасюк Євгенія
Максимівна

Руда Лариса Михайлівна
11

(інформація з обмеженим
доступом)

-

-

0,1500

0,1500

-

0,075

-

вул. Гастелло, 11

(інформація з обмеженим
доступом)

(інформація з обмеженим
доступом)

0,077

0,1000

(інформація з обмеженим
доступом)

Лебідь Марія Іванівна
10

вул. Москаленка, 27

вул. 40 років
Перемоги, 4

-

0,2000

-

-

-

0,005

0,1000

0,001

-

вул. Г. Майдану, 35

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 прощею 0,15 га, в тому
числі 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських
споруд, та 0,05 га для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної
власності безоплатно у приватну власність наступним громадянам:
2.1. Ткачук Лілії Анатоліївні (інформація з обмеженим доступом) .
2.2. Телюх Олені Миколаївні (інформація з обмеженим доступом).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Додаток 2
до рішення 63 сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
21 жовтня 2019 року №

1. Надати дозвіл гр. Ситник Ларисі Миколаївні (інформація з обмеженим доступом) на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
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до 0,01 га у власність для будівництва індивідуального гаража, яка розташована в м.
Липовець, по вул. Подільська із земель житлової та громадської забудови комунальної
власності.
2. Громадянці Ситник Ларисі Миколаївні:.
2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект
Від___________ 2019року

РІШЕННЯ
63 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на складання
Технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки
на яку поширюється право сервітуту.

Розглянувши заяви громадян Качанюк О.В., та Стукан А.О. щодо надання дозволу на
складання технічної документації із землеустрою з послідуючим укладанням договору
сервітуту для будівництва водогону від артезіанської свердловини «Славна -2» на території
Липовецької міської ради, керуючись ст.ст. 12,83,99,122, 123 Земельного кодексу України,
статтею 26 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», Липовецька міська рада
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ВИРІШИЛА:
1 Надати дозвіл громадянам Качанюк О.В. (інформація з обмеженим доступом) , Стукан
А.О. (інформація з обмеженим доступом) на складання технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право
земельного сервітуту із земель комунальної власності житлової та громадської забудови, на
території Липовецької міської ради в межах населеного пункту м. Липовець орієнтовною
площею 1,5200га для будівництва водогону від артезіанської свердловини «Славна-2» до
будівлі по вул. Копитка, 59-А з послідуючим укладанням Договору сервітуту.
2. Громадянам Качанюк Олені Володимирівні, Стукан Анастасії Олександрівні:
2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення технічної
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект

РІШЕННЯ

Від___________ 2019року

63 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
з
передачі 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:
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1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості), передати безкоштовно у власність земельні ділянки для
будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки), гаражного будівництва та ведення особистого селянського господарства із земель
комунальної власності, які розташовані в межах населеного пункту, наступним громадянам :
№
п/п

Прізвище, ім’я по
батькові, місце
реєстрації

1.

Савко Олена
Федорівна
(інформація з
обмеженим
доступом)

2.

Дзісь Ольга
Миколаївна
(інформація з
обмеженим
доступом)

5.

0,0982

В тому числі
Для
будівни
цтва та
обслуго
вування
житлов
ого
будинк

Для
ОСГ

0,0982

Для
індиві
дуаль
ного
гараж
ного
будів
ництв
а

-

Кадастровий номер
земельної ділянки

0522210100:01:003:1785

-

вул.
І.Франка,
48

0,2100

вул. І.
Франка

0,0800

0,1000

0522210100:01:003:1780
0,1100
0522210100:01:003:1781

Теслюк Катерина
Борисівна
(інформація з
обмеженим
доступом)

4.

вул.
І.Франка,
40

Загальн
а площа
земельн
ої
ділянки
, га

Савко Василь
Васильович
(інформація з
обмеженим
доступом)

3.

Розташува
ння
земельної
ділянки

Касюн Олександр
Григорович
(інформація з
обмеженим

вул.
Мітарова,
10

0,0800

0522210100:01:003:1786

0522210100:01:001:2597
0,137

вул.
0,0059
Подільська

0,1000

0522210100:01:001:2602
0,0370

-

0,005
9

0522210100:01:001:2792
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доступом)

-

.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність (прибудинкова територія) об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Столярського,7» площею 0,4404га для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель комунальної власності
(житлова та громадська забудова). Земельна ділянка розташована в м. Липовець по вул.
Столярського,7.
3.Передати безкоштовно у власність ОСББ «Столярського,7" земельну ділянку для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку площею 0,4404га, кадастровий
номер 0522210100:01:001:1478, що розташована в м. Липовець по вулиці Столярського, 7.
4.Членам ОСББ «Столярського,7» при використанні земельної ділянки
дотримуватись правил добросусідства, вимог природоохоронного законодавства, архітектурнобудівельних норм та встановлених обтяжень та обмежень на використання земельної ділянки.
5.ОСББ «Столярського,7» провести реєстрацію права власності на земельну ділянку згідно
чинного законодавства.
3.Зобов’язати заявників:
3.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91
Земельного кодексу України;
3.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до статей
125, 126 Земельного кодексу України.
4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради внести
зміни до земельно-кадастрової документації.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
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проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019

63 сесія 7 скликання

Про відсутність підстав непідписання акта
погодження, встановлення та закріплення
меж земельної ділянки в м. Липовець по
вулиці Зіндельса, 20.
Розглянувши заяву гр. Семикрас Н.О., щодо не підписання акту погодження,
встановлення та закріплення меж земельної ділянки в м. Липовець по вул. Зіндельса, 20
суміжним землекористувачем Перебейнос О.О., який є складовою частиною технічної
документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки спільної часткової власності гр.
Семикрас Н.О. та перебейнос О.О., беручи до уваги акт обстеження земельної ділянки, яка
підлягає поділу, погоджений членами комісії, керуючись п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати міському голові Грушку М.Т. погодити (підписати) технічну
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки спільної часткової власності гр.
Семикрас Н.О. та Перебейнос О.О. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Липовець по вул.. Зіндельса, 20.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ №
Від __.__.2019
63 сесія 7 скликання
Про внесення змін до рішення
61 сесії 7 скликання від 10.09.2019
№629 «Про передачу в оренду
земельної ділянки»
Розглянувши заяву директора сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю «Дружба» щодо розгляду питання про внесення змін до рішення
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Липовецької міської ради, керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 26, 73 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п. 1.1. рішення Липовецької міської ради 61 сесії 7 скликання від
10.09.2019 №629 «Про передачу в оренду земельної ділянки», в частині строку дії договору
оренди землі з «5 років» на «50 років», з моменту його укладення до серпня 2069 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

Міський голова

Секретар міської ради
Лебідь А.М.
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Назаренко О.О.
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи
Бабич А.І.

Грушко М.Т.

