Додаток 1
до рішення … сесії Липовецької
міської ради 7 скликання
від ….12. 2019 року № …

ПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку міста Липовець
на 2020 рік
Вступ
Програма економічного і соціального розвитку міста Липовець на 2020 рік розроблена
відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України». Програма визначає основні цілі та завдання
економічного і соціального розвитку міста. Заходи державного регулювання мають забезпечити у
2019 році зростання реальних доходів та поліпшення добробуту населення міста, збільшення
обсягів промислового виробництва, підвищення ефективності його ведення.
Розвиток місцевого самоврядування тісно пов’язаний з необхідністю зміцнення його
фінансово-економічної бази – надходжень до місцевого бюджету. Відповідно вирішення
комплексу соціальних, економічних, демографічних, науково – технічних та політичних проблем
на місцевому рівні вимагає нових підходів до використання економічного, людського та
природно-ресурсного потенціалу.
Забезпечити виконання визначених проблем дозволяє програма розвитку територіальної
громади. Стратегічне планування розвитку міста узгоджує співпрацю територіальної громади,
міської ради, приватних підприємців та громадських організацій, що сприяє оптимальному
використанню наявних територіальних ресурсів.
Програма є основою для розробки середньострокових прогнозів соціально-економічного
розвитку територіальної громади, здійснення яких вимагає одного бюджетного року. На її базі
формуються інші програми економічного і соціального розвитку міста з визначенням необхідних
для цього витрат та включенням їх до бюджету міської ради на наступний рік.
Прийняття Програми дає змогу самостійно складати і реалізувати плани розвитку
територіальної громади, сприяти активному залученню до цього процесу місцевого населення та
підприємців.

Розташування, географічний та історичний опис міста
Місто Липовець лежить на мальовничій Придністровській височині в східній частині
Вінницької області на відстані 45 км від обласного центу м. Вінниці. Через Липовець протікає
найдовша ліва притока Південного Бугу річка Соб, розділяючи місто навпіл. Липовець
складається з п’яти частин – Центру і прилеглих до нього мікрорайонів Гайсин, Кам’янка,
Скакунка, Березівка.
Місто Липовець – адміністративно-територіальна одиниця (центр району), яка історично
сформувалася з кількох давніх поселень. Ще в 1150 р. у літописах є згадка про чорноклобуцький
центр Куниль, який гіпотетично був на місці сучасного мікрорайону Скакунка. У 1545 р.
згадується Айсин Верхній – нині мікрорайон Гайсин. Навколо збудованого в ХVІІ столітті замку

розкинувся мікрорайон Замчесько. Пізніше в склад Липівця влилися села Березівка і Кам’янка. У
1606 р. Айсин (пізніше Липовець) отримав Магдебурське право. До 1923 р. м. Липовець було
повітовим містом Київської губернії.

Загальна характеристика територіальної громади
Населення м. Липовець станом на 01.01.2019 р. становило 8 463 чол., серед яких 3966
чоловіків, 4497 жінок, в тому числі українців 8293 чол., азербайджанців – 3 чол., білорусів – 14
чоловік, болгар – 2 чоловіка, вірменів – 2 чоловіки, євреїв - 4 чоловік, молдован – 4 чоловік,
німців – 1 чоловік, поляків - 5 чоловік, росіян – 129 чоловік, румунів - 1 чоловік, татар – 2
чоловіки, турків – 1 чоловік, угорців – 1 чоловік, чехів – 1 чоловік.
На території міста розташовані 3 загальноосвітні школи, в яких навчається 1111 учнів, два
дитячих садочки, які відвідує 390 дітей, центральна районна лікарня, поліклініка, обласна лікарня
відновного лікування, центр первинної медико-санітарної допомоги, ФАП. Крім того в місті
функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа, районний будинок культури, дві
бібліотеки. ЗМІ представлені районною газетою «Липовецькі вісті», місцевим радіо та декількома
Інтернет-сайтами.
Економіка міста, крім розташованих тут районних і міських служб (електричні мережі,
управління газового господарства, телеком, пошта, автодор, водоканал, КП «Комунсервіс»), 3
банківських установ, представлена багатьма підприємствами, найбільшими з яких є ЛФ ТОВ
«Яблуневий дар», ЗАТ «Зернопродукт КХП», СТОВ «Липовецьке», ТОВ «Липовецький цегельний
завод», ПП «Липовецька хлібна база», ТОВ «Липовець АТП», ТОВ «Липовецьке РП «Агромаш+»
та інші. Значну роль в життєдіяльності міста відіграють і фізичні особи-підприємці (близько 700
осіб). Переважно вони представляють торгівлю та сферу послуг.

Житлово- комунальне господарство
Житловий фонд міської ради складається із 45 багатоквартирних будинків загальною
житловою площею 27,567 тис. м², з яких 99,0 % житла приватизовано. Опалення квартир
здійснюється індивідуально, обслуговування комунікацій, допоміжних приміщень, прибирання
прибудинкових територій проводиться за рахунок власників приватизованих квартир.
У 2019 році комунальному підприємству «Комунсервіс» Липовецької міської ради із
місцевого бюджету на благоустрій міста було виділено 4 300 тис. грн. Відповідно підприємством
виконано значний обсяг робіт по впорядкуванню території та благоустрою в м. Липовець.
В рамках щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки міста КП «Комунсервіс»,
підприємствами, установами та підприємцями міста, проведена значна робота з приведення
території міста до належного санітарного стану.
Здійснено прибирання від бруду та сміття усіх центральних вулиць міста, проведено
побілку бордюр, дерев та стовпів по вул. Василя Липківського, Героїв Майдану, 1-го Травня, 40річчя Перемоги, Шевченка, Подільська. Для побілки придбано вапно на 10 тис.грн.
Щоденно проводиться прибирання вулиць міста, скверів, пляжу, підмітання тротуарів,
прибирання урн , косіння. Двічі на тиждень прибираються центральні вулиці до в'їзних знаків
міста. На дані заходи було затрачено 41412,0 грн. Для всіх працівників підприємства було

закуплено спецодяг та взуття на суму 13827,0 грн. Проведено ремонт лавочок, урн, ліхтарів у
парку, сквері, площі біля суду, які були пошкоджені вандалами, всього затратили на ремонтні
роботи 7400грн.
На центральному сміттєзвалищі організовано підгортання та ущільнення сміття, частково
прибрано прилеглу лісосмугу, для цього затратили 29 585,0 грн. Силами працівників КП
«Комунсервіс» ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалища, з яких вивезено 18 м3 сміття.
Всього з початку року зібрано, перевезено та захоронено 3456 м3 ТПВ, в т.ч. 648 м3 з кладовищ.
Проведено благоустрій 6 кладовищ міста. Закуплено ворота на кладовище в мікрорайоні
Кам’янка.
Проведено роботи із благоустрою територій Меморіалу Слави, знаку Героям АТО,
обеліска, пам’ятників, братських могил та могил невідомих солдат
В період благоустрою 2019 року було проведено видалення аварійних дерев та кущів , та
проведено формування крон в місті та на території кладовищ , всього було видалено 48 дерев , а
деревину від зрізаних дерев, як дрова, було видано 9 жителям із малозабезпечених сімей,
інвалідам, учасникам АТО, на що є відповідні документи, у 46 дерев по вул.Копитка,
Столярського, Г.Майдану, В.Липківського, Михайличенка, Соборності, Коцюбинського проведено
формування крон. На виконання даних робіт підприємство затратило 29576,0 грн.
Проведено капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Пирогова, вартістю 890 тис.
грн.. Роботи оплачено.
Проведено капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Шевченка, вартістю 1280 тис.
грн..
Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пирогова. Розрахунок
проведено на суму 500 тис.грн.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Коцюбинського, Некрасова,
Свято-Покровська, Замкова, Соборності, Копитка, Чорновола, Грушевського, Виноградна та
Павлова. Розрахунки проведено на суму 1 649 тис.грн.
Реалізовано обласний проект «Благоустрій паркової зони та створення зони відпочинку
для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Вільний простір» на суму 309 тис. грн.
Проведено частину робіт по капітальному ремонту (утепленню) фасадів ДНЗ-№2, на суму
595,9 тис.грн.
Частково проведено заміну світильників на сучасні LED-світильники по вул.
В.Липківського, Г.Майдану, 40-років Перемоги, Столярського. Проведено заміну лампочок по
вул.Коцюбинського, Некрасова, Макаренка, частково освітили вул. Толстого, провели освітлення
частини провулку Полупанова, облаштували освітлення двох пішохідних переходів , для цих робіт
закуплено світильники ЛЕД та матеріалів на загальну суму - 58790,0 грн.
По вул. Липківського проведено посадку квітів біля дерев та на газонах, на суму 29 800,0
грн..
Придбано фарбу та поновлено розмітки «Пішохідний перехід» по центральних дорогах
міста..
Придбано та встановлено 5 автобусних зупинок. Розрахунок проведено на 96 тис.грн.
За кошти підприємців придбано та встановлено 6 макетів «Пішохідний перехід».
Серед першочергових завдань сфери благоустрою, що будуть стояти перед КП «Комунсервіс»
та Липовецькою міською радою у 2020 році можна виділити продовження роботи щодо укладання

договорів на вивезення твердих побутових відходів від населення міста; очищення від стихійних
сміттєзвалищ території міста; наведення належного санітарного стану на центральному
сміттєзвалищі ТПВ; поточний ремонт дорожнього покриття (тротуару) по вул.Коцюбинського,
Замкова. Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях міста, а саме Б.Хмельницького,
О.Грабчака; Глінки, А.Шептицького, Нахімова. Продовжити

будівництво мереж зовнішнього

освітлення дворів багатоповерхових будинків м. Липовець;
У 2019 році проведено певний об’єм робіт щодо поліпшення централізованого
водопостачання міста.
Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства виділено 437,8
тис.грн.
На відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги та
розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво для КП «Липовецьводоканал» було
виділено 580 тис.грн.
З метою збільшення користувачів послуг централізованого водовідведення в м. Липовець у
2020 р. буде проводитись робота по залученню бюджетних коштів на будівництво мережі
каналізації по вул. Героїв Майдану, а також на реконструкцію очисних споруд системи
централізованого водовідведення.
На сьогодні головними проблем водопостачання та водовідведення в м. Липовець
залишаються:
- зношеність значної частини мереж водогону;
- відсутність достатнього забору води в критичний весняно-літній період в центральній
частині міста;
- необхідність проведення реконструкції системи очисних споруд;
- дуже мала частка жителів міста, які користуються послугами централізованого
каналізування стоків, і, як наслідок, висока вартість тарифів на ці послуги і т. д.
Поступове вирішення зазначених проблем буде проводитись як у 2020 р., так і в подальші
періоди.

Виробнича сфера
Економіка міста, крім розташованих тут районних і міських служб (електричні мережі,
управління газового господарства, телеком, пошта, автодор, водоканал, КП «Комунсервіс»)
представлена багатьма підприємствами, найбільшими з яких є ЛФ ПрАТ «Зернопродукт МХП»,
СТОВ «Липовецьке», ЛФ ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Липовецький цегельний завод», КП
«Липовецький ковбасний цех», ПП «Липовецька хлібна база», ТОВ «Липовець АТП», ТОВ
«Липовецьке РП «Агромаш+», ТОВ «Млинппром» та інші. Значну роль в життєдіяльності міста
відіграють і фізичні особи-підприємці (понад 700 суб’єктів). Переважно вони представляють
торгівлю та сферу послуг.

Торгівля та побутове обслуговування
На території Липовецької міської ради функціонує 142 підприємств роздрібної торгівлі, в
т. ч.:
- 105 магазинів, з них 14 юридичних осіб;
- 15 кіосків (4 юридичні особи);
- 10 аптек та аптечних пунктів (2 юридичні особи).
Мережа ресторанного господарства складає включає 15 суб’єктів підприємницької
діяльності:
- 10 кафе (2 юридичні особи);
- 2 бари;
- 3 їдальні (3 юридичні особи).
Надають послуги населенню 24 підприємства, в тому числі:
-

2 – послуги лазень;
6 – перукарські послуги;
3 - пошив та ремонт одягу;

- 1 – ремонт побутової техніки;
- 1 – фотопослуги;
- 6 – ремонт транспортних засобів;
- 2 – пошив та ремонт взуття;
- 1 – чистка пір’я ;
- 1 – ремонт теле- радіоапаратури;
- 1 – інші послуги.
На території міста зареєстровано і паспортизовано два ринки:
- ринок торгівлі промисловими і продовольчими товарами;
- ринок торгівлі тваринами.
На засіданнях виконкому міської ради заслуховуються питання про дотримання
ветеринарних і санітарних вимог на території ринку та приринковій площі, затвердження правил
торгівлі на ринку в м. Липовець, роботу закладів торгівлі у вечірній час та інші.
Місцем проведення виїзної торгівлі, враховуючи обмежені можливості щодо розташування
суб’єктів підприємництва на центральному ринку, рішенням виконавчого комітету визначена
приринкова площа по вул. Зіндельса в м. Липовець.

Будівництво
На території міста садибна забудова є пріоритетною і ведеться відповідно до чинного
законодавства та Правил забудови сіл і селищ Вінницької області. На квартирному обліку міської
ради перебувають 117 осіб, з них 68 – пільгова черга і 49 - загальна.
Проводиться капітальний ремонт фасадів (утеплення стін, горища) будівлі ДНЗ №2
«Малятко». Проведено утеплення 90% будівлі.

Освіта
На території міста Липовець функціонують 3 загальноосвітні школи, 2 дошкільні
навчальні установи, музична школа, дитячо-юнацький центр та ДЮСШ. У Липовецькій школі І-ІІI
ст. №1 ім. Василя Липківського навчається 367 учнів, в Липовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 - 633, в
Липовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 - 157.
На території міста функціонує 2 дошкільні установи: №1 "Сонечко" та № 2 "Малятко".
Дитячий садок №1 відвідують 158 дітей, № 2 – 183.
Міська рада приділяє певну увагу як дошкільній так і позашкільній освіті. В місті діє
спортивна школа та дитячо-юнацький центр. В ДЮЦ працюють 21 гурток, які охоплюють понад
430 дітей. В ДЮСШ діє 24 секцій - охоплено 320 дітей. Гуртківці і спортсмени представляють
район на обласних конкурсах, змаганнях, олімпіадах.
Для організації та координації роботи з молоддю при виконкомі міської ради створено
молодіжний виконавчий комітет, комісію по роботі з молоддю та розвитку фізичної культури і
спорту та міський спорткомітет.

Охорона здоров’я
На підвідомчій території медичні послуги населенню надаються центральною районною
лікарнею, комунальним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Липовецької районної ради, фельдшерським пунктом та стоматологічними кабінетами (приватної
та державної форми власності). В місті також діє обласна фізіотерапевтична лікарня відновного
лікування.
У 2019 році з міського бюджету надано матеріальної допомоги на лікування хворих, які
знаходились в скрутних матеріальних умовах (95 чол.) в сумі 70 тис.грн
Одна аптека в місті за ініціативи міської ради обслуговує населення цілодобово.
\

Культура
Мережа закладів культури на території міста представлена 3 бібліотеками, районним
будинком культури та міським клубом. В Будинку культури діють 19 клубних формувань, в
тому числі 3 танцювальні колективи, 1 духовий оркестр, 5 колективів вокально-естрадного співу,
народні аматорські колективи «Елегія», «Лебедонька», тріо «Берегиня», гурт «Веселий день», 4
фольклорні ансамблі «Народні музики» та «Війтівчанка», «Перевесло», «Козачка», поетичний
народний театр, любительське об’єднання «Умілі руки». 11 колективам районного будинку
культури присвоєно звання „Народний …”. В 2019 році
колективу «Козачка» - керівник
Абрамович В.В. присвоєно звання «Народний аматорський».
Бібліотекам міста надається необхідна допомога, зокрема, щорічно виділяються кошти на
проведення підписки періодичних видань. За рахунок бюджету міської ради у міському клубі
утримується бібліотекар та завідувач клубом.
У 2019 році підготовлено та проведено ряд культурно-масових заходів: З нагоди

відзначення 74-річниці визволення Липовецького району від німецько-фашистських
загарбників біля Меморіалу Слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники
підприємств, організацій та установ міста та району.

Організовано святковий концерт з нагоди святкування Дня працівників житловокомунального господарства та побутового обслуговування населення.
До Дня захисту дітей та Дня молоді у місті відбулися заходи. Під час яких проведено
різноманітні конкурси, танці. Кожна дитина отримала за участь у заходах призи та
подарунки.
З метою підтримки обдарованої молоді та залучення її до вивчення точних наук у
місті проведено серед старшокласників конкурс «Інтелект міста 2019» та нагороджено
членів молодіжного виконкому преміями з нагоди закінчення школи.
З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
Липовецька міська рада, ветерани та жителі міста вшанували пам'ять тих, хто захищав
нашу країну в часи Другої світової війни та в теперішній час на сході України.
В стилі збереження народних звичаїв та обрядів, у місті проведено заходи
святкування Івана-Купала.
До Дня незалежності України та Дня українського козацтва було нагороджено
медалями, подяками та грошовими винагородами учасників АТО, міських спортсменів та
обдаровану молодь.
При міській раді діє молодіжний виконком з метою залучення молоді до вирішення
питань соціально-економічного розвитку міста. Здібна та ініціативна молодь бере активну
участь у організації проведення різних заходів у місті: конференцій, конкурсів, змагань,
фестивалів.

Фізкультура і спорт
В м Липовець проводиться значний об’єм роботи щодо виконання цільової комплексної
програми «Фізична культура і спорт – здоров’я нації».
В місті функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займаються біля 350 учнів.
Приміщення школи газифіковане, проведено ремонт. Для транспортування дітей на міжрайонні
змагання ДЮСШ має автобус.
З міського бюджету оплачено заяву (6 тис. грн.) та надано фінансову допомогу у розмірі 20
тис. футбольній команді «Факел», яка успішно приймає участь в чемпіонаті України серед
аматорських команд.

При виконавчому комітеті функціонує спортивний комітет, яким організовано:
Кубок міської ради з волейболу серед юнацьких команд, відкритий кубок з баскетболу
серед юнацьких команд, міські змагання з кульової стрільби, міський шаховий турнір
приурочений святкуванню Дню пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, обласний турнір з шахів, в якому брали участь дві
команди нашого міста.
З метою популяризації здорового способу життя у місті створено декілька громадських
організацій та об’єднань: ФМДО «Оріон» на базі ВАТ РП “Агромаш +» ГФ «Спілка учасників
АТО».

Земельні відносини
Територія Липовецької міської ради займає площу - 5511,1 га. в тому числі площа
міста становить - 1330,2 га., загальна площа ріллі - 4202,58 га.

Під час проведення паювання земель колишніх КСП "Відродження" та КСП «Липовецьке»
в приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва передано 2761,3
га земель, середній розмір земельної частки (паю) становить 3,0 га.
Всі земельні частки (паї) на території міської ради використовуються :
- ТОВ «Липовецьке» орендує 544,34 га, в тому числі 78га земель, які надані учасникам
бойових дій (АТО,ООС) ина сході України для ведення особистого селянського господарства.
- ПрАТ «Зернопродукт МХП» орендує 1710,56 га, в тому числі 22га під проектними
дорогами, та 14,0 га, які надані учасникам бойових дій (АТО,ООС) на сході України
- ФГ «Пума» орендує невитребуваних земельних часток (паїв) площею – 52,3223га.
- Дишкант В. М. орендує земельні паї площею 66,8 га;
- ПП Чубатюк Роман Захарович орендує земельні паї площею 255,6 га;
- одноосібно використовуються – 234,7 га.
Загальна площа земель запасу і резервного фонду на території міської ради складає 1276,7
га., в користування надано: 706,4 га
1. Поєдинок Раїсі Федорівні – 7,5 га.
2. ТОВ « Липовецький цегельний завод» - 1,2 га. на видобуванню глини
Резервний фонд території міської ради займає площу – 308,0419га,
- Із земель резерву площею 163,5 га, (ріллі) що перебували у користуванні на умовах
оренди у ТОВ Липовецьке за період 2015 – 2019 рр, було вилучено та передано у приватну
власність учасникам АТО земельні ділянки площею 130,9581 га, для ведення особистого
селянського господарства .
Між головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області, в особі начальника
Козака Ю.В. та ТОВ Липовецьке в особі директора Повха Л.І. у зв’язку із зменшенням площі
орендованих земель було укладено додаткову угоду до договору оренди землі на земельну ділянку
загальною площею 32,5419 га, орендна плата становить 108883,12 грн.(сто вісім тисяч вісімсот
вісімдесят три гривні дванадцять копійок.).
- ФГ «Пума» площею - 70,17 га, орендна плата за 1 га. 983,04 грн., що становить – 68979,9
грн. на рік, договір складений з РДА від 23.01.2008, терміном на 10 років, зареєстрований в ДЗК;
- у 2014 році Головним управлінням Держземагенства у Вінницькій області надано в
оренду Чубатюку Роману Захаровичу «Агромаш» - земельні ділянки площею 24,210 га та
площею 28,550 га терміном на 25 років.

Липовецьким районим міжрайонним управлінням у Калинівському та
Липовецькому районах Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області,
було подано клопотання до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області
щодо виставлення на аукціон земельної ділянки резервного фонду Липовецької міської
ради площею 5,000 га, що розташована за межами міста у північно – західному напрямку
(за колишнім комбікормовим заводом).
-

Загальна площа земель запасу складає – 735,1 га, з них в користування надано (для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), ведення особистого селянського господарства,) – 706,4 га., в оренду - 8,7 га. Це, зокрема :
- 7,5 га - Поєдинок Раїсі Федорівні, орендна плата становить – 8537,94 грн. на рік,
додаткова угода до договору складена з міською радою від 22.10.2019.

- 1,2 га на видобуванню глини ТОВ «Липовецький цегельний завод», орендна плата
становить 8840,61 грн. на рік, договір оренди складений з РДА від 25.11.2011 року,
зареєстрований в ДЗК від 16.05.2012 р.
Крім земель запасу та резервного фонду на території міста знаходяться землі водного
фонду - 8 ставків, загальною площею - 94, 5 га, з них в оренду надано:
-

Марківському Руслану Володимировичу - площею -13,5430 га, договір укладений з
Вінницькою ОДА , в особі директора Департаменту агропромислового розвитку Неїлика
М.М. орендна плата за водний об’єкт 5915,63 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот п’ятнадцять
гривень шістдесят три копійки) за земельну ділянку 3% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки 8749,53 (вісім тисяч сімсот сорок дев’ять гривень),

-

Шевчук Любові Архипівні - ставок ГЕС площею 29,1 га, договір укладений з міською
радою, ( додаткова угода про заміну сторони орендаря) орендна плата 853,74 грн. за 1 га,
орендна плата становить 24834,83 грн.;

- ТОВ «Липовецьке» - ставок (кар'єр), площею 6,9 га, договір укладений з Липовецькою
райдержадміністрацією, орендна плата - 450,0 грн. за 1 га, що становить 3044,46 грн. на рік;
- Козаку Михайлу Васильовичу - площею 0,8152 га, договір укладений з Вінницькою ОДА
,в особі в.о директора Департаменту агропромислового розвитку Кононовою І. М. орендна плата
за водний об’єкт 222,55 грн. (двісті двадцять дві гривні п’ятдесят п’ять копійок) за земельну
ділянку 5% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 612,57 (шістсот дванадцять
гривень п’ятдесят сім копійок).
- громадський ставок (Гайсинський) площею 15,3 га - використовується Липовецькою
міською організацією рибоводів-любителів
центральний ставок площею 16,9 га,
Невикористаних земель водного фонду залишається
Гайсинський, 10,8 га Кам’янецький.

- 26,6895 га, з них 15,8 га став

З юридичних осіб, до бюджету міської ради за одинадцять місяців 2019 рік надійшло
орендної плати на суму – 1 717 854,00 (один мільйон сімсот сімнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят
чотири грн., 00 коп.) грн.
З фізичних осіб, до бюджету міської ради за одинадцять місяців 2019 р. надійшло коштів
на суму 845 667,00 (вісімсот сорок п’ять тисяч шістсот шістдесят сім грн., 00 коп.).
Земельного податку за одинадцять місяців 2019р. надійшло коштів з фізичних та
юридичних осіб на суму 577 626,00 (п’ятсот сімдесят сім тисяч шістсот двадцять шість грн., 00
коп.), з них: юридичні 306 950,00 (триста шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят грн., 00 коп.), фізичні
270 676,00 (двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят шість грн., 00 коп.).

Охорона навколишнього природного середовища
У 2019 р. на заходи з охорони навколишнього природного середовища з міського бюджету
було перераховано 33,3 тис. грн. За рахунок цих коштів було прибрано прибережну смугу р. Соб
та її притоки, оскільки кількість та обсяги стихійних сміттєзвалищ в прибережних зонах є досить
значними.

Проведено комплекс заходів на завершення реалізації проекту «Екологічна трансформація
набережної р. Соб», а саме: - озеленення прибережної захисної смуги;
- монтаж лінії освітлення.
Однією з найбільших екологічних проблем міста на сьогодні є високий вміст нітратів та
заліза у питній воді. По деяких свердловинах міста вони перевищують допустимий вміст у
декілька разів. Головними причинами такої ситуації є наявність стихійних сміттєзвалищ на
території міста та навколо нього, експлуатація величезної кількості вигрібних ям з порушенням
санітарних норм і правил, неефективність діючих очисних споруд, інтенсифікація
сільськогосподарського виробництва в напрямку збільшення використання азотовмісних
мінеральних добрив. Повністю ліквідувати зазначені чинники або частково усунути негативний
вплив окремих з них досить складно, проте робота в цьому напрямку проводиться. Виготовлено
проектно-кошторисні документації на будівництво мережі каналізації по вул. Героїв Майдану та
реконструкції очисних споруд.
Іншим важливим напрямком поліпшення екологічної ситуації в м. Липовець є діяльність
щодо приведення у відповідність чинним нормативним вимогам роботи центрального полігону
твердих побутових відходів. Це стосується створення живої огорожі із саджанців дерев навколо
нього, пересипання грунтом наявних відходів, впровадження технологій сортування ТПВ з
подальшою їх реалізацією, обладнання рову для відведення дренажних вод від сміттєзвалища з
влаштуванням малих очисних споруд та ін. Значний об’єм робіт щодо цього був виконаний у 2019
р. Зокрема, постійно проводилась рекультивація та підгортання ТПВ на центральному полігоні.
Замовлено проектно- кошторисну документацію на будівництво сортувальної станції ТПВ.

Демографічна ситуація
Населення міста складає 8463 чоловіки, із них 2601 пенсіонерів, 605 дітей дошкільного
віку, 1127 школярів, 4130 особи працездатного віку, більше 430 молодих сімей до 30 років.
Станом на 25.11.2019 року у м. Липовець народилось 56 дітей, померло - 130, кількість
укладених шлюбів - 71.

Соціальний захист населення
До ветеранської організації міста входять - 3 ветеранів Великої Вітчизняної війни
та учасників бойових дій, 61- одинокі пристарілі, 962 ветерани праці, 38 учасників
інтернаціональних подій, 130 – учасників бойових дій, які приймали участь в АТО.
Крім того, з метою поліпшення умов проживання та соціального захисту ветеранів
Великої Вітчизняної війни прийнято Програму "ВЕТЕРАН 2019" на реалізацію якої з
бюджету виділено кошти в сумі 15 тис. грн..
Ветеранам міста, за ініціативи підприємців сформовано продуктові набори
орієнтовною вартістю 560 грн. до Дня пам’яті та примирення та 74-річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.

Постійно проводиться робота з сім’ями, що перебувають у кризових ситуаціях. На
особливому контролі находяться сім’ї, в яких під опікою/піклуванням перебувають дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування.
Виконавчим комітетом міської ради та її апаратом приділяється певна увага
питанням соціального захисту пільгових категорій населення. Матеріальну допомогу
було надано 192 жителям міста на загальну суму 150 000 грн. У зв'язку із суспільнополітичними та військовими подіями в державі, міська влада здійснює цілий комплекс
заходів щодо надання підтримки та соціального захисту учасникам антитерористичної
операції, членів їх сімей, зокрема, надано одноразової фінансової допомоги на вирішення
соціально-побутових проблем для 2 інвалідів війни – 1000 грн., діти-інваліди 5 – 2500
грн., інваліди 13 – 5800 грн., ветерани війни 2 – 1000 грн., діти під опікою 1 – 500 грн.,
ЧАЕС 2 – 1000 грн., афганці 1 – 500 грн., лікування 95 – 76400 грн., СЖО 35 – 21500 грн.
Обстежуються умови проживання сімей ветеранів війни, багатодітних родин, що
опинились в складних життєвих обставинах.
При виконкомі міської ради працює опікунська рада, робота якої направлена на захист
інтересів і прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки. Питання здійснення опіки над
дітьми, позбавленими батьківського піклування систематично заслуховується на засіданнях
виконавчого комітету.
На обліку в Липовецькій міській раді станом на 15.11.2019 р. перебуває 7 дітей,
позбавлених піклування батьків. У грудні на засіданні виконкому щороку заслуховується питання
роботи опікунів щодо належного виховання дітей під опікою.
Проводиться певна робота із захисту та збереження житлових та майнових прав дітей, які
проживають з батьками. До Новорічних свят організовано новорічну ялинку для дітей з
обмеженими фізичними можливостями, дітей учасників АТО та дітей сиріт. Всім дітям вручені
подарунки.

Зайнятість населення

Перебувало на обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.01.2019 р. 102 жителів
міста. Всього зареєстровано протягом 2019 р. 218 чол., працевлаштовано незайнятих громадян –
119 чол.
27 чол. знято з обліку без працевлаштування. Брало участь в оплачуваних громадських
роботах 11 чол
На підприємствах усіх форм власності здійснюється бронювання робочих місць для
працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, відповідно до діючого законодавства
проводиться атестація робочих місць.

Правопорушення
Протягом 2019 року співробітниками поліції Липовецького ВП, в тому числі дільничних
офіцерів поліції було складено 910 адміністративні протоколи, більшість правопорушень було

зафіксовано за появу в публічних місцях в п’яному вигляді або розпиття спиртних напоїв у
публічних місцях; дрібне хуліганство -30, сімейні суперечки між ріднею, кваліфікується
законодавством як насильство в сім’ї -69.
Також керування транспортними засобами в нетверезому вигляді задокументовано в місті -82
За зверненнями громадян за вище вказаний період надійшло 570 звернень, порушено 115
кримінального характеру.
З метою забезпечення безпеки поліцейських при виконанні ними функціональних
обов’язків, недопущення травматизму планується придбати засоби індивідуального захисту
шоломи та бронежилети.
Поліпшено роботу групи з охорони громадського порядку. На загальних зборах групи
затверджено графік роботи, проведено інструктаж з її членами, яким вручено посвідчення. Для
поліпшення її роботи у 2020 р. планується додаткове встановлення засобів відеоспостереження у
сквері та по вул. В. Липківського, вул. Героїв Майдану.

Фінансовий стан
Фінансовий стан
Обсяг виконання загального та спеціального фондів міського бюджету за 11 місяців 2019
року склав по доходах 24 719 534,10 грн., по видатках 23 002 797,35 грн.
При уточненому плані за 11 місяців 2019 року по доходах загального фонду міського
бюджету (без врахування трансфертів) 13753210,00 грн. фактично до бюджету надійшло
13907768,34 грн., що становить 101,12 % виконання.
Фактично за 11 місяців 2019 року міський бюджет по доходах загального фонду (включаючи
офіційні трансферти) виконано на 86,38 %, при уточненому плані 26 402849 грн. фактично
надійшло 22 805880,34грн. По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання
становить 101,12 % при уточненому плані за 11 місяців 2019 року по доходах загального фонду
міського бюджету (без врахування трансфертів) 13753210,00 грн. фактично до бюджету надійшло
13 907768,34 грн. Між доходами розподілені:
Код
бюджетної
класифікац
ії

Фактично
Найменування

надійшло за
11 місяців

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення

6453,52

13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення

16567,00

14021900

Пальне

388435,30

14031900

Пальне

1620657,04

38934,72

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості

2745,61

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості

5321,41

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової
нерухомості

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

179368,31

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

308534,44

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

271466,45

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

848256,50

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1290227,23

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

4651339,31

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

763891,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень

183760,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

49248,88

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування

26601,95

544055,80

12795,90

1829655,22

0,00

808274,92
1122,00

26800,00

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

24060300

Інші надходження

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

1731700,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7166412,00

Усього (без врахування трансфертів)

13907768,34

Усього

22805880,34

665,84

5106,19
27483,80

До спеціального фонду за 11 місяців 2019 р. надійшло 1 913653,76грн. при уточненому
річному плані 2182738,94грн., що становить 87,67 % ;

Код
бюджетної
класифікації

Фактично
Найменування

надійшло за 11
місяців

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису
вуглецю)

26371,61

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у
водні об`єкти

5504,84

19010300

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

971,75

24062100

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

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
з їх основною діяльністю

471987,63

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому
порядку майна (крім нерухомого майна)

3126,87

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020200

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

0,00

75176,84

27983,87

для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них
інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній
власності фізичних або юридичних осіб
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності
31030000

1008795,60

33010100

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

162020,90

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

101713,85

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади

30000,00

Усього (без врахування трансфертів)

1811939,91

Усього

1913653,76

Виконання видаткової частини загального фонду бюджета міста склало 18 753780,47 грн або
93,06% відносно уточненого плану за 11 місяців 2019 року з урахуванням змін.
Між галузями видатки розподілені таким чином:
Код

Найменування

Видатки за 11 місяців
2019 року

0110150

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

4020333,91

0111010

Надання дошкільної освіти

7338807,35

0113210

Організація та проведення громадських робіт

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

0114030

Забезпечення діяльності бібліотек

81614,36

0114060

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

79215,25

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

91985,41

27983,87
143744,82

0115053

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків
(рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості

20000,00

0115061

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

23912,00

0116013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

446223,00

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

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

0117130

Здійснення заходів із землеустрою

128600,00

0117461

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

0117680

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

6385,00

0118120

Заходи з організації рятування на водах

4258,18

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

0119800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів

ВСЬОГО:

3972099,32

1648940,00

129678,00
10000,00

18753780,47

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету складають 4249016,88
грн або 43,53% відносно уточненого плану за 11 місяців 2019 року з урахуванням змін. Між
галузями видатки розподілені таким чином:

Код

Найменування

видатки за 11 місяців
2019 року

0110150

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

0110180

Інша діяльність у сфері державного управління

0111010

Надання дошкільної освіти

0113210

Організація та проведення громадських робіт

27983,87

0114030

Забезпечення діяльності бібліотек

31639,84

0116013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

62666,00

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

0117330

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

0117350

Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)

0117363

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

0117461

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

0117650

Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї

11900,00

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

ВСЬОГО:

30500,00

6983,00
1569097,65

203750,00
44546,52
440000,00

0,00

1789950,00

4249016,88

ОСНОВНІ ЗАХОДИ „ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА ЛИПОВЕЦЬ НА 2020 РІК”
Обсяг
фінан- Джерело
викона- суван-ня,
фінансуння
вання
тис.
грн.
Термін

№

Назва заходів, програм і проектів

Відповідальні за
виконання

2

3

з/п
1

4

5

6

5229,99

Загальний
фонд

1. Житлово-комунальне господарство
1.1

Забезпечення діяльності виконавчого
комітету

ПротяВиконавгом 2020
чий комітет
року

1.2

Благоустрій міста

КП
«Комунсервіс»

Протягом2020
року

4973,0

Загальний
фонд

1.3

Організація та проведення
громадських робіт

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

40,72

Загальний
фонд

1.4

Поточний ремонт і утримання доріг по
вул. м. Липовець

КП
«Комунсервіс»

Протягом 2020
року

1800,0

Загальний
фонд

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

300,0

1.5

Капітальний ремонт фасадів (утеплення
стін, горища) будівлі ДНЗ №2 «Малятко в
м. Липовець Вінницької обл..

Бюджет
розвитку

1.6

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Б.Хмельницького,
Грабчака, провулку Б.Хмельницького в м.
Липовець

ПротяВиконавгом 2020
чий комітет
року

450,0

1.7

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Глінки,
А.Шептицького, Матросова та
Тутківського в м. Липовець

ПротяВиконавгом 2020 ,
чий комітет
року

450,0

1.8

Будівництво мереж каналізації по вул.
Героїв Майдану в м. Липовець Вінницької
обл.

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

1.9

Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги,
що затверджувалися або погоджувалися
рішенням органу місцевого

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

Понадпланові

Понадпланові
Понад150,0

1100,0

планові
Загальний
Фонд

самоврядування, та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво

1.10

Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

1.11

Поповнення статутного фонду КП
«Комунсервіс» Липовецької міської ради.

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

500,0

Протягом 2020
року

-

100,0

Загальний
фонд
Понадпланові

2. Охорона праці
2.1

Виконавчий
комітет

Виділення коштів на виконання Програми
з охорони праці ( атестація робочих місць)

3. Освіта

3.1

Фінансування дошкільних закладів освіти
м. Липовець

ПротяВиконавгом 2020
чий комітет
року

9200,0

Офіційні
трансферт
и

3.2

Фінансування дошкільних закладів освіти
м. Липовець

Виконавчий комітет

Протягом 2020
року

238,68

Загальний.
Фонд

Протягом 2020
року

130,0

Загал.
Фонд

Протягом 2020
року

194,119

Загал.
Фонд

4. Культура та спорт
4.1

Проведення культурно-масових заходів

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

4.2

Фінансування закладів культури м.
Липовець

4.3

Фінансування заявки для участі в
обласних змаганнях футбольного клубу
«Факел» Липовець

ПротяВиконавгом 2020
чий комітет
року

6,0

Загал.
Фонд

4.4

Розвиток фізичної культури і спорту
громади м.Липовець

ПротяВиконавгом 2020
чий комітет
року

104,0

Загал.
Фонд

4.5

4.6

Придбання предметів довгострокового
використання для міського клубу

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

50,0

Понадплано
ві

Оптимізація роботи з молоддю

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

10,0

Загал.
Фонд

5.Соціальна підтримка незахищених жителів міста
5.1

Надання матеріальної допомоги та
допомоги на поховання

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

150,0

Загал.
Фонд

5.2

Надання фінансової підтримки міській
раді ветеранів

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

15,0

Загал.
Фонд

6. Екологія
Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

33,3

Кошти від
спла-ти
екоподатку

7.1

Виготовлення Плану зонування території
(зонінг) м. Липовець

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

444,6

Загальний
фонд

7.2

Реалізація програми міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

15,0

Загальний
фонд

7.3

Реалізація програми розвитку
інформаційного простору на 2020р.

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

60

Загальний
фонд

7.4

сплата внесків до Асоціації міст України -

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

6,71

Загальний
фонд

7.5

Реалізація програми профілактики
злочинності та правопорядку на території
Липовецької міської ради

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

30,0

Понадпланові

7.6

Реалізація програми поліпшення
техногеннї та пожежної безпеки на

Виконавчий

Протягом 2020

6.1

Вивезення сміття з прибережних смуг

7. Різне

Понадпла-

території Липовецької міської ради

комітет

року

30,0

нові

7.7

Реалізація програми профілактики та
боротьби з африканською чумою свиней у
м. Липовець на 2020 рік

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

80,0

Загальний
фонд

7.8

Реалізація програми відзначення
державних та професійних свят, ювілейних
дат, заохочення

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

40,0

Загальний
фонд

7.9

Реалізація програми розвитку архівної
справи

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

8,0

Загальний
фонд

Протягом 2020
року

141,0

Загальний
фонд

7.10

Реалізація програми підтримки первинної
медицини в місті Липовець (ФАП –
мікрорайон Кам’янка) у 2020 році,

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Виконавчий
комітет

МИКОЛА ГРУШКО

