УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 104

Про підготовку до святкування в
місті різдвяних та новорічних свят
Керуючись пунктом 1 статті 52 та пунктом 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з проведенням Новорічних
та Різдвяних свят в місті, з метою організації змістовного дозвілля у новорічні і
різдвяні дні 2019-2020 рр. та виховання молоді в дусі поваги до народних
традицій, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Забезпечити святкове оформлення міської ялинки та Молодіжної площі.
До 19 грудня
Бондаренко М.В., директор КП «Комунсервіс»
2.Організувати підготовку і проведення урочистого відкриття новорічної
ялинки міста.
Грудень 2019 року
Зав. міським клубом Абрамович В.В.
3.Забезпечити вручення солодощів учасникам масових розваг під час
запалення новорічної ялинки.
Грудень 2019 року
Заст.міського голови Фоміна О.В.
4.Організувати підготовку і проведення свята до Дня Святого Миколая для
дітей з обмеженими функціональними можливостями, дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей учасників ООС.
До 19 грудня
Заст.міського голови Фоміна О.В.
5. Організувати підготовку та проведення новорічної ночі.
1 січня
Заст.міського голови

Фоміна О.В.

6. Придбати новорічні подарунки дітям, які відвідують дитячі садки, дітям
з обмеженими фізичними можливостями, дітям позбавлених батьківського
піклування та дітям учасників ООС.
До 19 грудня 2019 року
Заст.міського голови Фоміна О.В.,
Зав. дитячими садками
Петрівська Л.М., Ямпільська О.О.
7.Організувати і провести новорічне свято в міському клубі, забезпечивши
участь у новорічних заходах дітей, що перебувають під опікою, із багатодітних
сімей.
27 - 31 грудня 2019 року
Зав.клубом Абрамович В.В.,
секретар виконкому
Печолат О.В.
8. Повідомити керівників установ, підприємств різних форм власності,
приватних підприємців щодо участі у святковому оформленні вітрин, офісів,
магазинів міста, благоустрої прилеглих територій.
Листопад 2019 року
Соловйова Н.С., зав. загальним
відділом виконкому
9.Рекомендувати власникам всіх об’єктів торгівлі не здійснювати без
ліцензії торгівлю петардами, бенгальськими вогнями та феєрверками.
До 14 січня 2020 року
10.
Дільничному офіцеру поліції Дажурі О.В. забезпечити дотримання
громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят.
11.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Фоміна О.В., про хід його виконання доповісти на засіданні виконкому
в січні 2020 року.

Міський голова

Печолат О.В.
Соловйова Н.С.
Фоміна О.В

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 105

Про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 11, 12, 15 Закону України «Про охоронну дитинства», відповідно
ст. 150, 152, 164, 165, ст. 171 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету
Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язані із захистом прав дітей», враховуючи висновок
опікунської ради Липовецької міської ради від 23.10.2019 р. та беручи до уваги
долучені документи, виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1.
Вважати доцільним позбавити батьківських прав гр. Б., відносно її
неповнолітніх дітей Б. року народження та П. року народження.
2.
Затвердити висновок виконавчого комітету Липовецької міської
ради про доцільність позбавлення батьківських прав Б.(додаток 1).
3.
Порушити клопотання перед Липовецькою РДА щодо доцільності
позбавлення батьківських прав гр.Б.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фоміну О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Фоміна О.В.
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

№ 105 від 14.11.2019 р.

ВИСНОВОК
виконавчого комітету Липовецької міської ради
про доцільність позбавлення батьківських прав
Вивчивши матеріали, що надійшли до виконавчого комітету Липовецької
міської ради, беручи до уваги акти обстеження житлово-побутових умов та
рішення опікунської ради від 23.10.2019 р.:
Гр..Б. року народження, виховує двох неповнолітніх дітей: Б. року
народження та П. року народження, ухиляється від виконання своїх
батьківських обов’язків.
Комісією у складі представників виконавчого комітету Липовецької
міської ради, дільничного офіцера поліції та зацікавлених служб (далі –
Комісія) за місцем проживання вищезазначеної сім’ї було встановлено
обставини, які передбачають подальшу необхідність покращення матеріальнопобутових та морально-етичних умов проживання.
Так, Б. періодично зловживає алкоголем, перебуває в нічний час в
закладах ресторанного господарства, залишивши своїх дітей самих в будинку,
часто Комісія заставала в будинку сторонніх осіб чоловічої статі і щоразу
інших, не створює умов для належного проживання дітей, виховання та
навчання, не виконує належним чином свої батьківські обов'язки.
Через неналежне виконання своїх батьківських обов'язків, сім'я Б.
перебуває під соціальним супроводом районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, а Комісією неодноразово проводилися бесіди та
консультації, на яких роз'яснювалася необхідність зміни умов проживання
батьків та їх дітей, однак жодних висновків Б. не були зроблені та жодних дій,
спрямованих на покращення умов проживання дітей не було вчинено. Б.
притягувалася до адміністративної відповідальності.
Нормами статті 150 Сімейного кодексу України передбачається, що
батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та
моральний розвиток. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної
загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки
зобов'язані поважати дитину. Зважаючи, що діти часто без поважних причин
пропускають школу, не відвідують позашкільні заклади та залишаються самі
або ж з сторонніми особами вдома, які перебувають в стані алкогольного
сп’яніння, Б. порушує вище вказані норми закону.
Таким чином, Комісією було зроблено висновки про ухилення Б. від
виконання своїх батьківських обов'язків, оскільки вона не піклується про
фізичний і духовний розвиток дітей, їх навчання, підготовку до самостійного
життя, зокрема: не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, що
негативно впливає на фізичний розвиток як складову виховання; не
спілкуються з дітьми в обсязі, необхідному для
нормального
самоусвідомлення; не надає дітям доступу до культурних та інших духовних
цінностей; не сприяє засвоєнню загальновизнаних норм моралі; не виявляє
інтересу до їх внутрішнього світу; не створює умов для отримання освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, орган опіки та
піклування Липовецької міської ради розцінює як свідоме нехтування Б. своїми
обов'язками та ухилення від виховання дітей, а тому подальше залишення дітей
у неї є небезпечним для їх життя, здоров'я і морального виховання, тому
виконком міської ради вважає доцільним позбавити батьківських прав Б. року
народження, у відношенні до дітей Б. року народження та П. року народження.
Міський голова,
голова опікунської ради

М.Т.ГРУШКО

.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 106

Про включення до складу громадського
формування з охорони громадського порядку
«Липовецька місцева варта»
Розглянувши заяву жителя с. Попівка Фармагая Олексія Миколайовича
про включення його до складу громадського формування з охорони
громадського порядку «Липовецька місцева варта», враховуючи положення
Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону", Статуту громадського формування з охорони
громадського порядку, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :

1. Включити до складу громадського формування з охорони громадського
порядку «Липовецька місцева варта» Фармагая Олексія Миколайовича, , який
проживає за адресою: с. Попівка, вул..
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. включити Фармагея О.М. до графіка чергування з грудня 2019
року.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 107

Про надання дозволу
на зрізання дерев
Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених
пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши
заяви громадян Назаренко Л.В., Зінченко Л.М., Карпенко Н.Г. щодо надання
дозволу на зрізання та формування крон дерев, які сухостійні та аварійні,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на
1.1. знесення 1-го дерева породи верба, 2-ох дерев породи береза, 1-го
дерева породи груша по вулиці Суворова, 30;
1.2. знесення 2-ох дерев породи горіх по вулиці Героїв Майдану, 69;
1.3. формування крон 2-ох дерев породи горіх по вулиці Пушкіна,46.

2. Роботи по видаленню дерев та вивезенню деревини провести протягом
листопада-грудня 2019 року.
3. Після проведення робіт із знесення дерев, очистити територію від
гілок і деревини.
4. КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при
зрізанні дерев оприбуткувати і відобразити необхідні операції у
бухгалтерському обліку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Кропивницький С.С.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 108

Про внесення змін до рішення виконкому
міської ради № 90 від 20.09.2018р.«Про
затвердження складу комісій при
виконавчому комітеті міської ради».
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконкому
Печолата О.В. з даного питання, керуючись ст.ст. 38, 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до складу комісій при виконавчому комітеті міської ради:
1.1. Вивести зі складу адміністративної комісії – Благу Тетяну
Олексіївну, секретаря комісії.
1.2. Ввести до складу адміністративної комісії- Соловйову Наталію
Сергіївну, завідувача загальним відділом виконкому міської ради,
секретаря комісії.
1.3. Вивести зі складу комісії по розгляду заяв та звернень громадянБлагу Тетяну Олексіївну, секретаря комісії.

1.4.

Ввести до складу комісії по розгляду заяв та звернень громадянСоловйову Наталію Сергіївну, завідувача загальним відділом
виконкому міської ради, секретаря комісії.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Фоміна О.В.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 14 листопада 2019 року

№109

Про внесення змін до рішення виконкому №124 від 25.11.2015 року «Про
створення опікунської ради та затвердження Положення про опікунську
раду».
На виконання вимог ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Сімейного та Цивільного Кодексів України, Законів України „Про
охорону дитинства”, „Про
соціально-правовий
захист дітей-сиріт, та
позбавлених батьківського піклування”, „Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей", Правил опіки та піклування,
затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді,
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України і
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 №
34/166/131/88, інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність
органу опіки та піклування, у зв»язку із кадровими змінами, виконавчий
комітет Липовецької міської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни до п.1 рішення виконкому №124 від 25.11.2015р.:

1.1. Вивести зі складу опікунської ради – Благу Тетяну Олексіївну, члена
опікунської ради.
1.2.Ввести до складу опікунської ради- Соловйову Наталію Сергіївну,
завідувача загальним відділом виконкому міської ради, члена опікунської
ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Фоміну О.В.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Фоміна О.В.
Печолат О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 110

Про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам міста
Відповідно до підпункту 2 пункту Б частини першої статті 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального
захисту територіальної громади на 2019р., затвердженої рішенням 51 сесії 7
скликання від 18.12.2018р., керуючись Положенням про порядок надання
одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, затвердженим
рішенням №574 56 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 23.04.2019р.
та розглянувши заяви громадян міста про надання матеріальної допомоги,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям міста за рахунок коштів,
які передбачені в міському бюджеті на 2019 рік, на загальну суму 5800 грн.,
згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради
(Дзіпетрук І.В.) провести виплату одноразової грошової допомоги у розмірах
згідно з додатком 1 до цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Печолата О.В.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Дзіпетрук І.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14 листопада 2019 року

№ 111

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради №97
від 02.08.2016 року « Про утворення тендерного комітету Липовецької
міської ради»
З метою організації та проведення процедур публічних закупівель,
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністерства
економіки України від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження
Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
зв»язку із кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни до п.2 рішення виконавчого комітету міської ради №97 від
02.08.2016 року « Про утворення тендерного комітету Липовецької міської
ради»: Затвердити склад тендерного комітету Липовецької міської ради, згідно
з додатком № 1(у новій редакції).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову тендерного
комітету – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради - Кропивницького С.С.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Кропивницький С.С.
Печолат О.В.
Соловйова Н.С.
Бабич А.І.

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради
№111 від 14.11.2019 р.

СКЛАД
тендерного комітету Липовецької міської ради
1. Кропивницький Сергій
Станіславович

голова тендерного комітету,
заступник міського голови
Липовецької міської ради з питань
діяльності виконавчих органів ради

2. Печолат Олег Васильович
комітету,

заступник

голови

тендерного

керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Липовецької
міської ради
3. Назаренко Олеся Олександрівна

секретар тендерного комітету,
провідний спеціаліст – державний
кадастровий реєстратор
відділу правової та кадрової роботи
виконавчого комітету Липовецької
міської ради

4. Баранчук Лідія Іванівна

член тендерного комітету,
головний спеціаліст з ведення

бухгалтерського обліку фінансовогосподарського відділу виконавчого
комітету Липовецької міської ради
5. Бабич Алла Ігорівна

член тендерного комітету,
спеціаліст І категорії відділу правової
та кадрової роботи
виконавчого комітету
Липовецької міської ради

Керуючий справами(секретар) виконкому

Олег ПЕЧОЛАТ

