УКРАЇНА

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

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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ
Від 11 лютого 2020 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
67 сесія 7 скликання

Про звіт міського голови про діяльність
виконавчих органів ради, у тому числі
щорічного звіту про здійснення державної
регуляторної політики виконавчими
органами Липовецької міської ради,
виконання плану роботи та роботи
депутатського корпусу

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши та обговоривши звіт міського голови Грушка М.Т.
діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про
здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Липовецької міської ради та виконання плану роботи з урахуванням вимог
статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Звіт міського голови Грушка М.Т. щодо діяльності виконавчих органів ради,
у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами Липовецької міської ради та виконання плану роботи з
урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" у 2019 р. прийняти до
відома.
2.Роботу Липовецької міської ради за 2019 рік визнати задовільною.
3. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення соціальних інвестицій
(Ревацька Л.М.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Секретар міської ради
Заст. міського голови

МИКОЛА ГРУШКО

Лебідь А.М.
Кропивницький С.С.

Заст. міського голови

Фоміна О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Липовецької міської
ради
від лютого 2020р. сесії 7 скликання №
«Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
м. Липовець за 2019 рік»

Інформація до звіту про виконання міського бюджету м. Липовець
за 2019 рік
1. Загальні результати виконання міського бюджету по доходах і видатках
Обсяг виконання загального та спеціального фондів міського бюджету за 2019 рік склав
по доходах 26 008 666,98 грн., по видатках 26 598 075,16 грн.
При річному плані за 2019 рік по доходах загального фонду міського бюджету (без
врахування трансфертів) 14 489310,00 грн. фактично до бюджету надійшло 14 694 262,24
грн., що становить 101,41 % виконання, перевиконання склало 204952,24 грн.
При річному плані за 2019 рік по видатках загального фонду 20 932 920,85 грн.
фактично використано 20 792 081,97 грн., що становить 99,33 % виконання.
За 2019 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 2 124 575,96 грн.
використано 5 805 993,19 грн.

2. Підсумки виконання загального та спеціального фонду міського бюджету по
основних джерелах надходжень
Фактично за 2019 рік до міського бюджету по доходах загального фонду (включаючи
офіційні трансферти) виконано на 100,87 %, при річному плані 23 679139,00 грн. фактично
надійшло 23 884 091,02 грн.
По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 101,41
%, при річному плані 14 489 310,00 грн. фактично надійшло 14 694262,24 грн., у порівнянні
з відповідним періодом минулого року більше на 651762,96 грн , темп приросту 4,6%.
Крім того, за 2019 рік надійшло 2 124 575,96 грн. доходів до спеціального фонду
при уточненому річному плані 2 201 377,56 грн., у порівнянні з відповідним періодом
минулого року більше на 98 609,05 грн., темп приросту 4,9%.

Динаміка надходжень до бюджету міста Липовець за
2019 рік в порівняні за 2018 рік
Власні та закріплені доходи
загального фонду : за 2018 р. 14042499,28; за 2019 р. 14694262,24
Спеціальний фонд (без
субвенії): за 2018 р. 1479266,91; за 2019 р. 2002862,11
Субвенції: за 2018 р. 7723629,61; за 2019 р. 9311542,63

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
за 2018 рік

за 2019 рік

2.1 Доходи загального фонду міського бюджету
До загального фонду міського бюджету за 2019 рік власних доходів надійшло
14 694262,24 у порівнянні з 2018 роком доходи збільшилися на 651762,96 грн., або на 4,6%.
в т.ч:
По податку на прибутокпідприємств та фінансовихустановкомунальноївласностіпри
уточненомупланіна 2019 рік 2000,0 грн. фактичнонадійшло 38 937,72грн., або на 38937,72
грн. більше в порівнянні з аналогічнимперіодомминулого року.
По рентній платі за користування надрами при уточненому плані на 2019 рік 14000,0 грн.
фактично надійшло 23020,52 грн., що становить 164,43% або на 11420,52 грн. більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По платі за землю при уточненому плані на 2019 рік 3 685000,00 грн. фактично надійшло
3526926,76 грн., або на 220567,59 грн. меньше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.
Надходження плати за землю у розрізі платежів за 2018/2019 рр.
Назва податку

Земельний податок з
юридичних осіб
Орендна плата з
юридичних осіб
Земельний податок з
фізичних осіб

Фактичні
Фактичні
надходження за надходження за
2018 рік
2019 рік
(грн.)
(грн.)

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

Відносне
відхилення до
відповідного
виконання
минулого року
(%)

320468,93

334641,92

14172,99

4,23 %

2315637,51

2016409,75

-299227,76

-14,84%

283351,90

274024,61

-9327,29

- 3,40 %

Орендна плата з
фізичних осіб
ВСЬОГО

828036,01

901850,48

73814,47

8,18%

3747494,35

3526926,76

-220567,59

-5,83%

По державному миту при уточненому плані на 2019 рік 32310,0 грн. фактично
надійшло 35199,11 грн., що становить 108,94% або на 942,43 грн. більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
По пальне при уточненому плані на 2019 рік 2200000,00 грн. фактично надійшло
2165840,29 грн., що становить 93,60% або на 83960,30 грн. більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів
при уточненому плані на 2019 рік 550000,00 грн. фактично надійшло 587762,14 грн., що
становить 106,87% або на 111829,28 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року
По єдиному податку при уточненому плані на 2019 рік 6 200000,00 грн. фактично
надійшло 6 977025,00 грн., що становить 112,53% або на 995 931,32 грн. більше в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року.
По податок на майно при уточненому плані на 2019 рік 379000,00 грн. фактично
надійшло 212163,01 грн., або на 99 870,47 грн. меньше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.
По іншим неподатковим надходженням при уточненому плані на 2019 рік 15000,00
грн. фактично надійшло 27483,80 грн., що становить 183,23% або на 14843,70 грн. більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По адміністративним штрафам та іншим санкціям при уточненому плані на 2019
рік 102000,00 грн. фактично надійшло 27922,00 грн., що становить 27,37% або на 105938,00
грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По платі за надання інших адміністративних при уточненому плані на 2019 рік
1100000,00 грн. фактично надійшло 820520,13 грн., що становить 74,59% або на 237247,74
грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По адміністративному зборі за державну реєстрацію речових прав нп нерухоме
майно та їх обтяжень при уточненому плані на 2019 рік 150000,00 грн. фактично
надійшло 198210,00 грн., що становить 132,14% або на 70270,00 грн. більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
По надходженнях від орендної плати цілісних майнових комплексів при уточненому
плані на 2019 рік 35000,00 грн. фактично надійшло 53254,76 грн., що становить 152,16% або
на 19896,76 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Структура доходів загального фонду за 2019
рік0.02%
0.07%
0.01%

0.02%
0.01%

0.08%

0.39%

0.01%
0.04%

0.05%

0.29%

Пальне вироблене в Україні - 423,51 тис.грн (1,78%)
0.00%
Пальне ввезене на митну територію України - 1742,33 тис.грн (7,32%)
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів - 587,76 тис.грн (2,47%)
податок на нерухоме майно - 206,84 тис.грн (0,87%)
земельний податок з юридичних осіб - 334,64 тис.грн (1,41%)
орендна плата з юридичних осіб - 2016,41 тис.грн (8,47%)
земельний податок з фізичних осіб - 274,02 тис.грн (1,15%)
орендна плата з фізичних осіб - 901,85 тис.грн (3,79%)
єдиний податок - 6977,02 тис.грн (29,29%)
Інші надходження - 55,41 тис.грн (0,23%)
Адміністративні збори та платежі - 1107,18 тис.грн (4,65%)
офіційні трансферти - 9189,83 тис.грн (38,59%)

2.2 Доходи спеціального фонду міського бюджету
За 2019 рік надійшло 2 124 575,96 грн. доходів до спеціального фонду при річному плані
2 201 377,56 грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 98 609,05
грн., темп приросту 4,9% в т.ч.
грн..
Виконання за 2019 року
Розшифровка
Найменування

Уточнений
план на
2019 рік

Фактично
надійшло

%
виконан
ня до
уточнено
го плану

(+/-)
відхилен
ня до
попередн
ього
періоду
за 2018
рік

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
Надходження від
розміщення відходів у
спеціально відведених для
цього місцях чи на об`єктах,
крім розміщення окремих
видів відходів як вторинної
сировини
Грошові стягнення за
шкоду, заподіяну
порушенням законодавства
про охорону навколишнього
природного середовища
внаслідок господарської та
іншої діяльності
Плата за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно з їх
основною діяльністю
Плата за оренду майна
бюджетних установ
Надходження бюджетних
установ від реалізації в
установленому порядку
майна (крім нерухомого
майна)
Благодійні внески, гранти та
дарунки
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
Кошти від відчуження
майна, що належить
Автономній Республіці
Крим та майна, що
перебуває в комунальній
власності

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

25170,00

26469,24

105,16 %

6839,92

3100,00

5504,84

177,58 %

2481,27

2500,00

971,75

38,87 %

-1517,00

250,00

0,00

0,00 %

723187,00

518385,42

71,68 %

1,00

2600,00

3126,87

120,26 %

75176,84

75176,84

100,00 %

31264,87

30972,49

99,06 %

1008795,60

1008795,60

100,00 %

177620,00

303458,06

170,85%

-213,00

Батьківська плата за
харчування дітей в
дошкільному навчальному
закладі
Орендна
плата
Липовецькийрайоний
відділ
ДРАЦС
Кошти
від
реалізації
маталобрухту в міській раді 525,77 Днз №2 -2601,10

51026,29

Благодійні дарунки в ДНЗ 43537,00; благодійно передані
бібліотечні фонди - 31639,84
Кошти
від
Липовецького
центру зайнятості на виконання
програми зайнятості населення
територіальної
громади
м.
ЛиповецьЛиповецького району
Вінницької області на 2019 рік

38592,14

Продаж
майна
КП
"Липовецьводоканал"
в
смт.Турбів, вул. Миру, 127:
адмінбудівля
-354000,00
Лавренчук Дмитро Борисович;
парокотельня
654051,00
Лавренчук Дмитро Борисович;
реєстраційник внесок за участь
в аукціоні від Лавренчук
Дмитро Борисович -744,00
Викуп земельної ділянки: ПП
"ПВКП"Богдан" - 132500,40;
ТОВ "Бривар" - 29520,50;
Юрченко Світлана Василівна –
33255,00; авансовий внесок
Бойчук Олександр Петрович 9470,00;авансовий внесок ПП
Липовецьсільсервіс-98712,16

321971,20

0,00

3126,87

4989,44

67922,18

Автономної Республіки
Крим

Інші субвенції з місцевого
бюджету

121713,85

121713,85

100,00 %

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

30000,00

30000,00

100,00 %

2094500,66

1799547,98

85,92 %

ВСЬОГО

Субвенція з обласного бюджетк
(співфінансування)
на
реалізація обласного проекту
"Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для
дітей з обмеженими фізичними
можливостями
«Вільний
простір»:
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

424986,15

30000,00

801614,00

2.3 Підсумки виконання міського бюджету по видатках загального та спеціального
фонду
Виконання видаткової частини загального фондубюджета міста склало
20 792081,97 грн або 99,33% відносно уточненого плану на 2019 рік з урахуванням змін.
Між галузями видатки розподілені таким чином:
Код
0100
0110150

2111
2120
2210
2240
2250
2272
2273
2274
2282

2800
0110180
2282

1000
0111010
2111
2120
2210
2220

Найменування
Державне управління
Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської
рад
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
Інші поточні видатки
Інша діяльність у сфері державного
управління
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
Освіта
Надання дошкільної освіти
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали

4672494,00
4657494,00

4592466,09
4578136,09

% виконання до
плану з початку
року
98,29 %
98,30 %

3392373,00
750034,00
267000,00

3380384,40
747504,11
263937,40

99,65 %
99,66 %
98,85 %

100047,00
10500,00
9516,00

100027,85
8157,12
6329,60

99,98 %
77,69 %
66,52 %

24500,00
96510,00
0,00

20126,76
51636,50
0,00

82,15 %
53,50 %
0,00 %

7014,00
15000,00

32,35
14330,00

0,46 %
95,53 %

15000,00

14330,00

95,53 %

8168449,00
8168449,00
5352180,00
1194086,00
206795,00

8165419,54
8165419,54
5351345,00
1193610,33
206758,61

99,96 %
99,96 %
99,98 %
99,96 %
99,98 %

5000,00

3865,10

77,30 %

Уточнений
річний план

Профінансовано з
початку року

2230
2240
2250
2272

Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата водопостачання та водовідведення

503663,00
72162,00
2826,00
123448,00

503486,01
71793,04
2825,95
123448,00

99,96 %
99,49 %
100,00 %
100,00 %

2273
2274
2275

Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг
Інші поточні видатки
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Організація та проведення громадських
робіт
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Інші виплати населенню
Культура i мистецтво
Забезпечення діяльності бібліотек
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Інші заходи в галузі культури і
мистецтва
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Інші виплати населенню
Фiзична культура i спорт
Фінансова підтримка на утримання
місцевих осередків (рад) всеукраїнських
організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості

215781,00
471364,00
20761,00

215780,20
471363,77
20760,94

100,00 %
100,00 %
100,00 %

383,00
200320,00

382,59
195572,31

99,89 %
97,63 %

35720,00

30972,49

86,71 %

28385,00
7335,00
164600,00

25626,94
5345,55
164599,82

90,28 %
72,88 %
100,00 %

164600,00
357465,00
91525,00
73635,00
16690,00
1100,00

164599,82
306288,72
89236,90
72254,03
15893,69
1089,18

100,00 %
85,68 %
97,50 %
98,12 %
95,23 %
99,02 %

100,00
88565,00

0,00
85679,25

0,00 %
96,74 %

70354,00
15211,00
3000,00

67769,90
14909,35
3000,00

96,33 %
98,02 %
100,00 %

0,00
177375,00

0,00
131372,57

0,00 %
74,06 %

141651,00

95665,96

67,54 %

11500,00
24224,00
44078,00
20000,00

11483,00
24223,61
43741,70
19829,70

99,85 %
100,00 %
99,24 %
99,15 %

20000,00

19829,70

99,15 %

24078,00

23912,00

99,31 %

18000,00

17912,00

99,51 %

78,00
6000,00
5499252,85
535943,00

0,00
6000,00
5497917,32
534818,00

0,00 %
100,00 %
99,98 %
99,79 %

535943,00

534818,00

99,79 %

4383309,85

4383099,32

100,00 %

24113,85

24074,00

99,83 %

154840,00

154669,32

99,89 %

2800
3000
0113210
2111
2120
0113242
2730
4000
0114030
2111
2120
2210
2240
0114060

2111
2120
2210
2240
0114082
2210
2240
2730
5000
0115053

2610
0115061

2210
2240
2800
6000
0116013

2610
0116030
2210
2240

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Інші поточні видатки
Житлово-комунальне господарство
Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства
Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
Організація благоустрою населених
пунктів
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)

2610
0116071

2610
7100
0117130
2240
7400
0117461

2610
7600
0117680
2800
8100

0118120
2240
9700

0119770
2620
9800

0119800

2620
ВСЬОГО:

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
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)
Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
Сільське, лісове, рибне господарство та
мисливство
Здійснення заходів із землеустрою
Оплата послуг (крім комунальних)
Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє господарство
Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування
Інші поточні видатки
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
Заходи з організації рятування на водах

4204356,00

4204356,00

100,00 %

580000,00

580000,00

100,00 %

580000,00

580000,00

100,00 %

181600,00

181600,00

100,00 %

181600,00
181600,00
1648940,00

181600,00
181600,00
1648755,11

100,00 %
100,00 %
99,99 %

1648940,00

1648755,11

99,99 %

1648940,00

1648755,11

99,99 %

6385,00

6385,00

100,00 %

6385,00

6385,00

100,00 %

6385,00
4259,00

6385,00
4258,18

100,00 %
99,98 %

4259,00

4258,18

99,98 %

Оплата послуг (крім комунальних)
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення
програм та заходів за рахунок коштів
місцевих бюджетів
Інші субвенції з місцевого бюджету
Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів
Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів

4259,00
139678,00

4258,18
139678,00

99,98 %
100,00 %

139678,00
139678,00

139678,00
139678,00

100,00 %
100,00 %

10000,00

10000,00

100,00 %

10000,00

10000,00

100,00 %

10000,00

10000,00

100,00 %

20932920,85

20792081,97

99,33 %

Видатки загального фонду на утримання установ і
закладів комунального підпорядкування,
фінансування програм і заходів Забезпечення
за бюджетними
діяльності
програмами за 2019 міської
рік ради - 4578,14 тис.грн
(22,02%)
0.00%

0.00%

Інша діяльність у сфері
державного управління - 14,33
тис.грн (0,07%)

0.01%

0.01%
0.00%

0.08%
0.22%

Надання дошкільної освіти 8165,42 тис.грн (39,27%)
Соціальне забезпечення 195,57 тис.грн (0,94%)

0.26%

Культура та мистецтво 306,29 тис.грн (1,47%)
0.00%

0.39%

0.01%
0.01%

Фізична культура та спорт 43,74 тис.грн.(0,21%)
Житлово-комунальне
господарство- 5497,92 тис.грн
(26,44%)

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету
складають
5 805 993.19 грн або 96.29% відносно уточненого плану на 2019 рік з урахуванням змін. Між
галузями видатки розподілені таким чином:

Код

0100
0110150

3110
0110180
3110

1000
0111010
2210

Найменування

Державне управління
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення
діяльності, районної у місті
ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Інша діяльність у сфері
державного управління
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Освіта
Надання дошкільної освіти
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

Уточнений
річний план

Профінансо
вано з
початку
року

37483,00
30500,00

37483,00
30500,00

%
виконан
ня до
плану з
початку
року
100,00 %
100,00 %

30500,00

30500,00

100,00 %

6983,00

6983,00

100,00 %

6983,00

6983,00

100,00 %

1802372,20
1802372,20
40584,20

1635331,36
1635331,36
40584,20

90,73 %
90,73 %
100,00 %

Розшифровка

Придбання кондиціонерів з
монтажем 2 шт.

Взяття на баланс нерухоме
майно-гідровузол: гребля та
водовипуск, які є комунальною
власністю територіальної
громади міста

Благодійні внески( диван
офісний 4ш - 7160,00; стіл

офісний 1 шт - 1690,00; стілець
"Аскона" 13 шт- 4560,00;
вішалки для одягу 2 шт. 1300,00; праска професійна 5000,00; будівельні матеріали
для ремонту приміщення 4215,00; стіл угловий 3480,00; стіл - 2376,00; куточок
природи - 1941,00; стінка
дитяча"лікарня" -2086,00;
стінка дитяча"перукарня" 1246,00; кухонний куточок 1500,00; світильники в зал в
ДНЗ 2 - 1430,20)

2230
3110

Продукти харчування

3132

Капітальний ремонт інших
об'єктів

3000

723187,00
119560,00

556169,15
119560,00

76,91 %
100,00 %

919041,00

919018,01

100,00 %

Соціальний захист та соціальне
забезпечення
Організація та проведення
громадських робіт

31264,87

30972,49

99,06 %

31264,87

30972,49

99,06 %

2111

Заробітна плата

25626,95

25626,95

100,00 %

2120

Нарахування на оплату праці

5637,92

5345,54

94,81 %

4000
0114030

Культура i мистецтво

31639,84
31639,84

31639,84
31639,84

100,00 %
100,00 %

31639,84

31639,84

100,00 %

286416,00

286416,00

100,00 %

62666,00

62666,00

100,00 %

одержувач КП
"Липовецьводоканал"

62666,00

62666,00

100,00 %

Придбання нососу - 11376,00;
частотний перетворювач 9600,00;трансформатор 18700,00;занурювальний
двигун - 12540,00;

223750,00

223750,00

100,00 %

127750,00

127750,00

100,00 %

Придбання обладнання
спортивного майданчика

96000,00

96000,00

100,00 %

одержувач КП "Комунсервіс"
Придбання автобусної зупинки
- 2 шт.- 96000,00

1928006,00

1872796,30

97,14 %

45588,00

44546,52

97,72 %

33876,00

32834,52

96,93 %

0113210

3110
6000
0116013
3210

0116030
3110
3210
7300
0117330
3122

Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

Забезпечення діяльності
бібліотек
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Житлово-комунальне
господарство
Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства
Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
Організація благоустрою
населених пунктів
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
Будівництво та регіональний
розвиток
Будівництво інших об`єктів
комунальної власності
Капітальне будівництво
(придбання) інших об'єктів

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
Капітальний ремонт фасадів
(утеплення стін , горища)
будівлі ДНЗ №2 "Малятко" в
м.Липовець Вінницької області.
( роботи - 908115,00;
коригування ПКД 3240;технагляд -7663,01; )

Виконання програми
зайнятості населення
територіальної громади м.
ЛиповецьЛиповецького району
Вінницької області на 2019 рік
(кошти центру зайнятості)
Заробітна плата (50% від
нарахованої заробітної плати)
Нарахування на оплату праці
(50% від нарахованої заробітної
плати)

Бібліотечні фонди (передача з
районної бібліотеки до міської
бібліотеки)

1."Будівництво мереж
зовнішнього освітлення по
вулI.Франка "техн..
нагляд.6280,32
2.Будівництво мереж
зовнішнього освітлення по вул.
Пушкіна , Павлова, Гончарова,
Поповича та Подільська в м.
Липовець (авторський нагляд 9234,00 тех. Нагляд - 1786,00;

3210

Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

0117350

приєднання до елект. Мереж 5511,60)
3."Будівництво мереж
зовнішнього освітлення по вул
Соборності" (технчний нагляд
- 4511,00; приєднання до
електричних мереж - 5511,60)
Одержувач
Липовецьводоканалобєкт
"Будівництво каналізації по
вул.40-р Перемоги, Шевченка,
В.Липківського в м. Липовець
(технічний нагляд - 11712,00)

11712,00

11712,00

100,00 %

Розроблення схем планування
та забудови територій
(містобудівної документації)
Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних)
програм

540128,00

485960,00

89,97 %

540128,00

485960,00

89,97 %

Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціальноекономічного розвитку
окремих територій
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Капітальне будівництво
(придбання) інших об'єктів

1342290,00

1342289,78

100,00 %

0,00

0,00

0,00 %

49294,49

49294,27

100,00 %

3210

Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

1292995,51

1292995,51

100,00 %

7400

Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє
господарство
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого
бюджету
Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

1823865,00

1823854,20

100,00 %

1823865,00

1823854,20

100,00 %

Одержувач КП "Комунсервіс"

1823865,00

1823854,20

100,00 %

1.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)
2.Капітальний ремонт
тротуарного покриття по вул.
Пирогова (перерахунок ПКД 6750,00; експертиза ПКД 3240,00; роботи - 890000,00;
автор. Наг. - 1350,00; тех.нагл. 14029,18)
3.Капітальний ремонт
дорожньогопокриття по вул.
Пирогова ( роботи - 500000,00)
4.Капітальний ремонт
тротуарного покриття по вул.
Шевченка (авторс.нагляд 1350,00; технічний нагл. 17175,12)

57500,00

57500,00

100,00 %

27500,00

27500,00

100,00 %

2281

0117363

3110
3122

0117461

3210

7600
0117650

Інші програми та заходи,
пов'язані з економічною
діяльністю
Проведення експертної
грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї

Оплата за геодезичні роботи
для виготовлення генерального
плану міста - 440000,00;
інженерно-технічні заходи до
ген. Плану міста -45960,00

Будівництво дитячого
майданчика м.Липовець
Вінницької області
(виготовлення ПКД- 49294,27)
Одержувач КП «Комунсервіс»
1.Капітальний ремонт
тротуарного покриття по вул.
Шевченка (ПКД (перерах.) 8100,00; експертиза ПКД 3240,00; роботи - 1258676,98)
2.Капітальний ремонт дороги
вул.Шевченка,Ілліча, Суворова
м.Липовець,Вінницької
області(від ж.б№38 до МТФ) перерах. ПКД - 14200,00;
експертиза - 8778,53

2281

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

27500,00

27500,00

100,00 %

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
Оплата послуг (крім
комунальних)
Охорона навколишнього
природного середовища
Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного
середовища
Оплата послуг (крім
комунальних)

30000,00

30000,00

100,00 %

30000,00

30000,00

100,00 %

31020,00

30000,00

96,71 %

31020,00

30000,00

96,71 %

31020,00

30000,00

96,71 %

6029566,91

5805993,19

96,29 %

2240
8300
0118313
2240
ВСЬОГО:

Експертно-горошова оцінка
земельних ділянок для продажу
за адресою,:
- м.Липовець, вул. 40-річчя
Перемоги, 14, не с/г призн. з
кадаст. номером
0522210100:01:001:2227,
загальною площею 0,0500 га;
--м.Липовець, вул. 40-річчя
Перемоги, 14б, не с/г призн. з
кадаст. номером
0522210100:01:001:2739,
загальною площею 0,0657 га;
- м.Липовець, вул.
Липківського, 65, не с/г призн.
з кадаст. номером
0522210100:01:001:2720,
загальною площею 0,1171 га;
- м.Липовець, вул. Героїв
Майдану, 60,
несільськогосподарського
призначення, з кадастровим
номером
0522210100:01:001:2593,
загальною площею 0,0722 га.;
- м.Липовець, вул. Василя
Липківського, 71а,
несільськогосподарського
призначення, з кадастровим
номером
0522210100:01:001:2814,
загальною площею 0,0165 га.;
-м.Липовець, вул. Затишна, 1,
несільськогосподарського
призначення, з кадастровим
номером
0522210100:01:005:0618,
загальною площею 0,0448 га.
Реалізація обласного проекту
"Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для
дітей з обмеженими фізичними
можливостями «Вільний
простір»

Винесення обєктів забруднення
з прибережних смуг

Динаміка видатків бюджету розвитку міста
Липовець за 2019 рік в порівняні за 2018 рік

Основной

Інша діяльність у сфері екології: за
2018 р. - 520104,00; за 2019 р. - 0,00

Основной

Внески до статутного капіталу
комунальних підприємств: за 2018 р.
- 558339,96; за 2019 р. - 0,00

Основной

Проведення експертно-грошової
оцінки земельної ділянки: за 2018 р. 5700,00; за 2019 р. - 27500,00

Основной

Утримання та розвиток
автомобільних доріг: за 2018 р. 193785,04; за 2019 р. - 1823854,20

Основной

Будівництво та регіональний
розвиток : за 2018 р. - 1208232,67; за
2019 р. -1872796,30

Основной

Житлово-комунальне господарство :
за 2018 р. - 507847,60; за 2019 р. 286416,00
Освіта: за 2018 р. -649428; за 2019 р.
- 1038578,00

Основной
за 2018 рік

за 2019 рік

Станом на 01.01.2020 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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ №

Від 11 лютого 2020 року

67 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту щодо виконання
міського бюджету за 2019 рік
Заслухавши звіт завідувача фінансово-господарським відділом міської
ради Дзіпетрук І.В. про виконання бюджету міської ради за 2019 рік 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 2019
рік (додаток додається):
- по доходах у сумі 26 008 666 грн. 98 коп. (двадцять шість мільйонів вісім
тисяч шістсот шістдесят шість грн. 98 коп.), з них по загальному фонду
міського бюджету у сумі 23 884 091 грн.02 коп. (двадцять три мільйони
вісімсот вісімдесят чотири тисячі дев’яносто одна грн.. 02 коп.) та по
спеціальному фонду у сумі 2 124 575 грн. 96 коп. (два мільйони сто двадцять
чотири тисячі п’ятсот сімдесятп’ять грн. 96 коп.)
- по видатках в сумі 26 598 075 грн. 16 коп. (двадцять шість мільйонів
п’ятсот дев’яносто вісім тисяч сімдесят п’ять грн. 16 коп.), з них по загальному
фонду міського бюджету у сумі 20 792 081 грн. 97 коп. (двадцять мільйонів
сімсот дев’яносто дві тисячівісімдесят одна грн. 97 коп.) та по спеціальному
фонду – 5 805993 грн. 19 коп. (п’ять мільйонів вісімсот п’ять тисячі дев’ятсот
дев’яносто три грн. 19 коп.)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій
(Ревацька Л. М.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Секретар міської ради
Лебідь А.М
Звідувач фін.-господ. відділу 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

проэкт РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020 року

67 сесія 7 скликання

Про надання дозволу КП «Комунсервіс»
На отримання кредиту
Розглянувши клопотання директора КП «Комунсервіс» Бондаренка
Миколи Валентиновича, з метою покращення обслуговування ліній
зовнішнього освітлення,керуючись статтями 26, 70 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Комунсервіс» на отримання кредиту у АТ КБ
«Приватбанк» у розмірі 490 000, 00 грн., за рахуноквласнихнадходжень.
2. Надати повноваження директору КП «Комунсервіс» Бондаренку Миколі
Валентиновичу, на укладення та підписання від імені підприємства з АТ КБ
«Приватбанк» необхідні супроводжуючі правочинні документи та документи
пов’язані з отриманням кредиту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретарміської ради
Зав. Відділомправової та
Кадровоїроботи
Спеціаліст відділу правової та
кадровоїроботиБабич А.І.

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

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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ

Від

11 лютого 2020 року

№

67 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 65 сесії міської ради 7
скликання від 17.12.2019 року №665 «Про місцевий
бюджет міста Липовець на 2020 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23 та статті 78, статті 691Бюджетного 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.Збільшити обсяг міського бюджету по загальному фонду за рахунок вільного залишку на
початок року в сумі 257165,00 грн. (додаток 1,2,4) і направити дані кошти по:
КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
» одержувач КП «Липовецьводоканал»КЕКВ 2610 – 94552,00 (очищення та відновлення
дебиту свердловини «Іллінецька»)
КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» одержувач КП
«Комунсервіс»КЕКВ 2610 – 52145,00
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» одержувач КП «Комунсервіс» КЕКВ
2610 – 110468,00 (поточний ремонт доріг м.Липовця)
2. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за
рахунок вільного залишку на початок року в сумі 68520,00 грн. (додаток 1,2,3,4) і направити
дані кошти по:
КТПКВКМБ 0111010«Надання дошкільної освіти»КЕКВ 3110 – 13520,00 придбання насосу
підкачки для опалення.
- КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» одержувач КП
«Комунсервіс»КЕКВ 3210 – 55000,00 придбання автобусної зупинки
3.Здійснити передачу коштівіззагального фонду,за рахунок вільного залишку на початок
року, до бюджету розвиткуспеціального фондув сумі45000,00 гривень. (Додаток 1)
4. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 45000,00грн., напрямком
якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет
розвитку)(додаток 1)
5.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 45000,00грн., (додаток 1).
6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 45000,00 грн. і
направити дані кошти (додаток 1,2,3,4):
по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших
об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3122
45000,00на виготовлення
інвентарної справи по об’єктах:
- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Соборності (Щорса), вул.. Пирогова в
м. Липовець» - 15000,00
- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Пушкіна , Павлова, Гончарова,
Поповича та Подільська в м. Липовець» - 15000,00
- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. І.Франка в м. Липовець» - 15000,00
7. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за
рахунок коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (код
доходів 33010100) в сумі 12000,00 і направити дані кошти на оплату звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки КТПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 – 12000,00 (додаток 1,2,4), за адресою,

м.Липовець, вул. Столярського, 1, несільськогосподарського
0522210100:01:001:1014, загальною площею 0,4390 га

призначення,

з

кадастровим

номером

8. Відповідно до пункту 1,2,3,4,5,6,7 даного рішення
внести зміни у додатки
2,3,5,6 рішення
65 сесії міської ради 7 скликання від
17.12.2019 року
№ 665 «Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік» згідно з додатками 1,2,3,4 даного
рішення.
9. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук І.В.)
внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення.
10. 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
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
ФомінаО.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ

Від

11 лютого 2020 року

№

67 сесія 7 скликання

Про передачу комунального майна з балансу
Липовецької міської ради в оперативне
управління КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради
З метою ефективної роботи комунального підприємства «Комунсервіс» Липовецької
міської ради, задоволенню потреб жителів територіальної громади міста Липовець
керуючись ст.ст. 78, 137 Господарського кодексу України, ст. 26, ст.60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», за погодженням
комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада

в и р і ш и л а:
Передати комунальне майно з балансу Липовецької міської ради в оперативне управління
та на баланс комунальному підприємств «Комунсервіс» для здійснення повноважень,
визначених законодавством та Статутом даного комунального підприємства, основні
засоби та необоротні матеріальні активи, згідно з додатком 1.
2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради
здійснити в
установленому порядку передачу майна згідно з додатком 1 даного рішення та оформити
акт приймання-передачі зазначеного майна і подати його на затвердження міському голові
в установленому законодавством порядку.
3. Директору КП «Комунсервіс», Бондаренку М.В., прийняти майно комунальної власності в
оперативне управління та на баланс,забезпечити оформлення відповідних документів та
здійснювати заходи щодо ефективного використання та збереження переданого майна.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.)
1.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Завідувач фінан.-господ.відділу

М.Т. ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

Додаток 1
До рішення сесії 7 скликання
Від 11.02.2020 р №
Перелік комунального майна, що передається з балансу Липовецької міської ради в
оперативне управління та на баланс комунальному підприємств «Комунсервіс»
№ Найменування

Рік
Інвентарний Квведення номер
ть,
шт..

1

Гойдалка
дітей з ОФМ

для 2019

101460050

1

15000,00

625,00

Балансова
вартість
на
01.02.2020
14375,00

2

Карусель
для 2019
людей з ОФМ

101460051

1

24850,00

1035,00

23815,00

3

Гойдалка
балансир

2019

101460052

1

7900,00

330,00

7570,00

4

Ігровий комплекс 2019
для дітей з ОФМ

101460053

1

60000,00

2500,00

57500,00

5

Стіл пісочниця

101460054

1

20000,00

167,00

19833,00

2019

Первісна Знос
вартість

6

Лавка паркова

2019

111362308

4

16800,00

8400,00

8400,00

7

Урна

2019

111362309

4

7200,00

3600,00

3600,00

ВСЬОГО

151750,00 16657,00 135093,00

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

М.Т. 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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ

Від

11 лютого 2020 року

67 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2020 р.

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,
заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С. С.міська рада,
В И РІШ И Л А :

1. Внести зміни до п. 1.2; 1.4; 1.11; 3.2 Основних заходів «Програми
соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2020р.» виклавши їх у
наступній редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Термін
Відповіфінансува Джерело
дальні за виконання,
фінансуння
виконання
тис.
вання
грн..
3

4

5

6

1. Житлово-комунальне господарство
1.2

Благоустрій міста

КП
«Комунсервіс»

1.4

Поточний ремонт і утримання доріг
по вул. м. Липовець

КП
«Комунсервіс»
Виконавчий
комітет

Забезпечення функціонування
1.11 водопровідно-каналізаційного
господарства

Загальний
Протя- 5025,145
фонд
(+52,145)
гом2020
Вільний
року
+55,0
залишок
Загальний
Протя1700,0
фонд
гом 2020
Вільний
+110,468
року
залишок
ПротяЗагальний
гом 2020 394,488
(+94,488)
фонд
року

3. Освіта

3.2

Фінансування дошкільних закладів
освіти м. Липовець

ПротяВиконавгом 2020
чий комітет
року

238,68
+13,52

Загальний.
Фонд
Вільний
залишок

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2020 р.» пунктаминаступного змісту:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Відповідаль Термін фінансува Джерело
виконані за
ння,
фінансуння
виконання
тис.
вання
грн...
3

4

5

6

15,0

Вільний
залишок

15,0

Вільний
залишок

15,0

Вільний
залишок

1. Житлово-комунальне господарство
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Пушкіна,
1.13
Павлова, Гончарова , Поповича та
Подільська в м. Липовець

Виконавчий комітет

Будівництво мереж зовнішнього
1.14 освітлення по вул. Соборності,
Пирогова в м. Липовець

Виконавчий комітет

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. І.Франка в м.

Виконавчий комітет

1.15

Протягом
2020
року
Протягом
,
2020
року
Протя,
гом

Липовець

2020
року

7. Різне
Проведення експертної грошової
7.11 оцінки земельної ділянки чи права
на неї

Протягом
2020
року

Виконавчий комітет

12,0

Бюджет
розвитку

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення
інвестицій (Ревацька Л. М.), а організацію його виконання – заступнику
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кропивницькому С.С.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА ГРУШКО

Дзіпетрук І.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020року

67 сесія7 скликання

Про внесення змін до рішення 65 сесії
Липовецької міської ради 7 скликання №668
«Про погодження штатних розписів дошкільних
навчальних закладів, КП «Комунсервіс» та
КП «Липовецьводоканал» від
17 грудня 2019року
Відповідно до ст..ст.10,26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись п.9.5 Статутів дошкільних навчальних закладів №1 та №2, наказом Міністерства
освіти і науки України №1055 від 04.11.2010 року «Про затвердження типових штатних
нормативів дошкільних навчальних закладів», враховуючи клопотання завідуючої
Липовецького дитячого садка №1 «Сонечко» та завідуючої Липовецького дитячого садка №2

«Малятко» про погодження штатних розписів , керуючись статтею 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до рішення 65 сесії Липовецької міської ради 7 скликання №668 «Про
погодження штатних розписів дошкільних навчальних закладів, КП «Комунсервіс» та КП
«Липовецьводоканал»від 17 грудня 2019 року, а саме:
1.1. Погодити штатні розписи Липовецького дитячого садка №1 «Сонечко» та Липовецького
дитячого садка №2 «Малятко» зі змінами (додатки 1-2).
2. Фінансово-господарському відділу міської ради проводити відповідні розрахунки
оплати праці, в межах затвердженого фонду оплати праці на 2020 рік 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 соціальноекономічного розвитку, бюджету та інвестицій (Ревацька Л.М.)

Міський голова

Заст.міського голови

Кропивницький С.С.

Секретар міської ради

Лебідь А.М.

Грушко М.Т.

Зав.відділом правової
та кадрової роботи
Виконавець

Назаренко О.О.
Соловйова Н.С.

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
Проєкт РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020 року
Про надання дозволу на відчуження
комунального майна
та затвердження переліку об’єктів,

67сесія7 скликання

що підлягають приватизації
Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», відповідно до
Тимчасового Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади м. Липовець,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл на відчуження комунального нерухомого майна, що підлягає
продажу на конкурентних садах, у 2020 році:
- гідровузла, розміщеного на земельній ділянці площею 560 м2, за адресою:
Вінницька область, м. Липовець, урочище «Будківка» (територія Липовецької
міської ради);
- будівлі «Профілакторій», площею 326 м2, що знаходиться за адресою: м. Липовець,
вул. Шевченка, 61.
2. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у
2020 році:
- гідровузла, розміщеного на земельній ділянці площею 560 м2, за адресою:
Вінницька область, м. Липовець, урочище «Будківка» (територія Липовецької
міської ради);
- будівлю «Профілакторій», площею 326 м2, що знаходиться за адресою: м. Липовець,
вул. Шевченка, 61.
3.
Виконавчому комітету Липовецької міської ради провести конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна
територіальної громади м. Липовець.
4.Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,1000га,
для обслуговування гідровузла що належать територіальній громаді м.Липовець на праві
комунальної власності, , яка розташована в м. Липовець, урочище «Будківка» із земель
комунальної власності Липовецької міської ради за межами населеного пункту м. Липовець.
5.Опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу на викуп у газеті «Липовецькі
вісті» та на офіційному вебсайтіЛиповецької міської ради.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.
Міський голова
Секретарміської ради
Зав. Відділомправової та
кадровоїроботи
Спеціаліст відділу правової та
кадровоїроботиБабич А.І.

Грушко М.Т.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.

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 11 лютого 2020 року

67 сесія 7 скликання

Про внесення змін в рішення 30 сесії
7 скликання № 284 від 24.05.2017р. «Про
надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди».

Розглянувши заяву гр. Марченка Сергія Володимировича, про внесення змін в рішення
30 сесії 7 скликання № 284 від 24 травня 2017 року «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди»,
внаслідок переходу права власності на нерухоме майно (будівлі, споруди), керуючись
статтями 12, 20, 79-1, 93, 120, 122, 123, 124, частиною 2 статті 134 Земельного кодексу
України, статтями 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в п. 5 рішення 30 сесії 7 скликання № 284 від 24.05.2017р. «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди», та викласти його у такій редакції:
- дане рішення дійсне протягом 3 (трьох) років.
2. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.

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
Проэкт
Від 11 лютого 2020року

РІШЕННЯ №
67 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в оренду
Розглянувши заяви щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах
оренди, додані графічні матеріали, відповідно до статей 12, 34, 116, 118, 123, 124, 122, 186,
186-1 Земельного кодексу України, статті 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі»,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Маргарян Анні Альбертівні (проживає: інформація з обмеженим
доступом) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею до 0,0500га в користування на умовах оренди для
обслуговування приміщення спортивного залу , яка розташована в м. Липовець, по
вул. 40 років Перемоги, із земель комунальної власності Липовецької міської ради
в межах населеного пункту м. Липовець.
2. Надати дозвіл ТОВ «Липовецьке» (директор Повх Леонід Іванович, код ЄДРПОУ
05435530) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею до 6,1050га в користування на умовах оренди для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування будівель
та споруд , що належать ТОВ «Липовецьке» на праві приватної власності,
індексний номер витягу 98678768), яка розташована в м. Липовець, по вул.
А.Ковбасюка, 16А із земель комунальної власності Липовецької міської ради в
межах населеного пункту м. Липовець.

3. Гр.Маргарян Анні Альбертівні, ТОВ «Липовецьке» (директор Повх Л.І.):
3.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
3.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
4. 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 11 лютого 2020року

67 сесія 7 скликання

Про припинення права
користування земельними
ділянками.
Розглянувши заяви громадян про припинення права користування земельними
ділянками, які були надані для ведення особистого селянського господарства, будівництва
житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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
наступними громадянам:
1.1 Шевчук Людмила Олексіївна ( проживає: інформація з обмеженим доступом) –
площею 0,12га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства. Земельна
ділянка розташована на території Липовецької міської ради, поле № 5 «Скакунка».
1.2 Корнійчук Світлана Іванівна (проживає: інформація з обмеженим доступом ) –
площею 0,15га, яка була надана для будівництва житлового будинку господарських будівель
і споруд. Земельна ділянка розташована в м. Липовець по вул. Садова.
1.3 Лейбук Любов Олександрівна (проживає: інформація з обмеженим доступом) –
площею 0,10га, яка була надана для ведення особистого селянського господарства. Земельна
ділянка розташована на території Липовецької міської ради поле № 4 «Гайсин».
2. Земельні ділянки право користування, яких припинено передати до складу земель
комунальної власності Липовецької міської ради.

3. Спеціалісту Липовецької міської ради з питань правової та кадрової роботи, внести
зміни в земельно-облікові документи.
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

Проэкт РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020 року

67 сесія 7 скликання

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.
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, 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.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

1

2

Прізвище, ім’я, по
батькові,
адреса проживання,
ідентифікаційний код

Бузенюк Олександр
Іванович
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Шевчук Тетяна
Олексіївна
проживає: інформація з

Місце розташування
земельної ділянки

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)
для будівдля
гаражне
ництва та
ведення
будівни
обсл. ж/б
ОСГ
цтво
орієнтовно
ю площею

вул. Приступова, 47

0,1000

0,2000

-

вул. Шевченка, 20

0,1000

0,0500

-

обмеженим доступом
Мадюдя Михайло
Васильович
3

проживає: інформація з
обмеженим доступом
Корнійчук Світлана
Іванівна
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Корнійчук Назар
Ігорович
проживає: інформація з
обмеженим доступом

4

5

6

7.

Никифоренко Олександр
Миколайович
проживає: інформація з
обмеженим доступом
Ситник Денис
Васильович
проживає: інформація з
обмеженим доступом

-

пров. Докучаєва, 10
поле № 4 «Скакунка»

0,1000

0,0500
0,2400

вул. Садова, 30

0,1000

0,1000

-

вул. Садова

0,1000

0,0500

-

вул. Святопокровська

0,005

-

-

0,005

-

-

вул.Михайличенка, 16

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 площею 0,1000га, в тому
числі 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель і споруд із земель комунальної власності безоплатно у приватну власність в м.
Липовець по провулку Мітарова, 6 наступним громадянам:
2.1. Демихін Іван Павлович (проживає: інформація з обмеженим доступом).
2.2 Демихіна Інна Анатоліївна (проживає: інформація з обмеженим доступом).
2.3 Стецюк Ольга Іванівна (проживає: інформація з обмеженим доступом).
2.4 Могір Олена Іванівна (проживає: інформація з обмеженим доступом).
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.
5. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
6. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
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
Проэкт
Від 11 лютого 2020року

РІШЕННЯ №
67 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
Розглянувши заяви громадян Чеканюк З.Є., Смаляної О.Ю.,Манзенко Н. В.,
Комарницького В.І. щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства та будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд
у власність, додані графічні матеріали, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України
«Про Державний земельний кадастр», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гр. Смаляній Олені Юріївні (проживає: інформація з обмеженим
доступом) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею до 0,500га у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована в м. Липовець, мікрорайон «Кам’янка» із земель
комунальної власності, згідно поданих графічних матеріалів місця розташування земельної
ділянки.
2. Надати дозвіл гр. Чеканюк Зінаїді Євгеніївні (проживає: інформація з обмеженим
доступом) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею до 0,1500га у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована в м. Липовець, мікрорайон «Кам’янка» із земель
комунальної власності, згідно поданих графічних матеріалів місця розташування земельної
ділянки.
3. Надати дозвіл гр. Манзенко Надії Володимирівні (проживає: інформація з
обмеженим доступом) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею до 0,1000га у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована в м. Липовець, по
вул. Замковій .
4. Надати дозвіл гр. Комарницькому Василю Івановичу (проживає: інформація з
обмеженим доступом) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,2500га у власність для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована в м. Липовець, по вул. 40-років Перемоги, із земель
комунальної власності Липовецької міської ради в межах населеного пункту м. Липовець.
5.Надати дозвіл гр. Собовій Раїсі Василівні (проживає: інформація з обмеженим
доступом)на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0100га у власність для гаражного будівництва, яка розташована в м.
Липовець, по вул. Коцюбинського, із земель комунальної власності Липовецької міської
ради в межах населеного пункту м. Липовець.
6.
Громадянам Смаляній Олені Юріївні, Чеканюк Зінаїді Євгеніївні, Манзенко Надії
Володимирівні, Комарницькому Василю Івановичу,Собовій Раїсі Василівні:
6.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
6.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
7. 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
Проэкт РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020 року

67сесія 7 скликання

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
Розглянувши спільну заяву громадян Стукан А.О.,Дядюх В.І. про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м.
Липовець по вул. В.Копитка, 59-Г, керуючись статтями 25, 56 Закону України «Про
землеустрій», ст. 12, 79-1, 120, 122, 123 Земельного кодексу України,Законом України «Про
Державний земельний кадастр», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради, на розроблення
технічної документаціїі зземлеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності,
кадастровий номер 0522210100:01:002:1396, загальною площею 1,3252га, на дві ділянки
площею 0,8912 га та 0,4340 га – без зміни цільового призначення під об’єктами нерухомого
майна, що перебувають у власності ( для розміщення та експлуатації основних підсобних
допоміжних будівель та споруд, будівельних організацій та підприємств, код цільового
призначення 11.03), по вул. В. Копитка, 59-Г, в м. Липовець в зв'язку з припиненням
спільної часткової власності нежитлових приміщень між громадянами Стукан Анастасією
Олександрівною та Дядюх Віктором Івановичем., та виділення їх в натурі.
2. Виконавчому комітету Липовецької міської ради:
2.1 звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки;
2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного законодавства
технічну документацію із землеустрою щодо поділу 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.ВасиляЛипківського, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

Проэкт РІШЕННЯ №
Від 11лютого 2020 року.

67 сесія 7 скликання

Про затвердження документації із землеустрою
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,
25,50, 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:
1. Затвердитидокументації із землеустроюта передати безкоштовно у власність земельні
ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибні ділянки), індивідуального 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.

Фальштинський
Олександр
Валерійович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

Розташув
ання
земельної
ділянки

вул.
О.Грабчака,
13,а

Загаль
на
площа
земель
ної
ділянк
и, га

0,1759

В тому числі
Для
Для
будівн веден.
ицтва
ОСГ
та
обслуг
овуван
ня
житлов
ого
будинк

0,1000

0,0759

Для
Кадастровий номер
індив земельної ділянки
ідуал
ьного
гара
жног
о
будів
ницт
ва

0522210100:01:003:1798
0522210100:01:003:1799

2

3

4

5

6

7

8

Оксанюк Олег
Васильович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

пров.
Мічуріна, 7

0,2789

вул.
Лермонтова

0,0700

-

Загородня
Людмила
Сергіївна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

вул.
Приступова
31

0,1851

0,1000

Попроцька
Зінаїда
Валеріївна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

вул.
Москаленка
,5

0,1000

0,1000

-

-

Палажченко
Василь
Петрович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

вул.
Москаленка
, 27

0,0760

0,0760

-

-

вул.
Коцюбинсь
кого, 1

0,1000

0,1000

-

-

вул. О
Грабчака,
26

0,0885

0,0885

-

-

Ткачук Лілія
Анатоліївна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

Рудик Андрій
Олександрович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом
Оленюк Віктор
Дмитрович
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

0,1000

0522210100:01:003:1797
0522210100:01:003:1792

0,1789

0,0700

-

0522210100:01:004:1258

0522210100:01:003:1800
0522210100:01:003:1801

0,0851

0522210100:01:001:2824

0522210100:01:001:2828

0522210100:01:004:1259

0522210100:01:003:1804

9.

Катеринець
Катерина
Семенівна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

10. Ситник Лариса
Миколаївна
проживає:
інформація з
обмеженим
доступом

вул.
Ентузіастів,
45

0,1000

0,1000

0,0500

-

Вул.Поділь
ська

0,0100

-

-

0,0100

0522210100:01:002:1446
0522210100:01:002:1447

0522210100:01:002:2427

2.1 Затвердити та передати громадянам Ткачук Лілії Анатоліївні (проживає: інформація з
обмеженим доступом) та Телюх Олені Миколаївні (проживає: інформація з обмеженим
доступом), безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку загальною площею
0,1247га, в тому числі земельну ділянку площею 0,10га для будівництва і обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд,
кадастровий
номер
0522210100:01:004:1256, та земельну ділянку площею 0,0247га, для ведення особистого
селянського господарства, кадастровий номер 0522210100:01:004:1257 в м. Липовець по вул.
Некрасова, 1.
2.Затвердити та передати громадянам Голод Валентині Іванівні (проживає: інформація з
обмеженим доступом) та Гошлі Володимиру Івановичу (проживає: інформація з обмеженим
доступом ), безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку загальною площею
0,15га, в тому числі земельну ділянку 0,10га для будівництва жилого будинку, господарських
будівель і споруд кадастровий номер 0522210100:01:002:1420, та земельну ділянку площею
0,0500га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер номер
0522210100:01:002:1421, в м. Липовець провулок Зелений, 26.
3. Зобов’язати заявників:
2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91
Земельного кодексу України;
2.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до
статей 125, 126 Земельного кодексу України.
3. 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.ВасиляЛипківського, 30

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

проєкт РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020 року.
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та
передачу
земельної
ділянки
у
користування на умовах оренди

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

67 сесія 7 скликання

Розглянувши заяву гр. Федоренка Юрія Михайловича про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки у
користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
враховуючи погодження суміжних меж землевласниками та землекористувачами, керуючись
статтями 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 122, 123, 124, 186
Земельного кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. гр. Федоренку Юрію Михайловичу(місце проживання: інформація з обмеженим
доступом) - затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянкита передати в
користування на умовах оренди земельну ділянку, для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (із земель комунальної власності), загальною площею 0,0510 га з
кадастровим номером 0522210100:01:001:2819, яка знаходиться в м. Липовець по вул.
Зіндельса, 12.
1.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 5 років, з моменту його укладення
терміном до 31.01.2020.
2. Встановивши розмір орендної плати у перший рік дії договору оренди за земельну
ділянку площею 0,0510 га в м. Липовець по вул. Зіндельса, 12, у розмірі 3 % нормативної
грошової оцінки землі (н.г.о. 1м2 – 659,70 грн.), з урахуванням коефіцієнта індексації
нормативно грошової оцінки 2020р. – 1,0, що на рік складає 10 093,33 грн.), з другого по
п”ятий роки дії договору оренди у розмірі 9 % нормативної грошової оцінки землі
2.2. Зобов’язати заявника:
- виконувати обов’язки землекористувача відповідно до ст. 96 Земельного кодексу
України;
- у двохмісячний строк з дня прийняття цього рішення укласти з міською радою
договір оренди земельної ділянки. Право оренди земельної ділянки підлягає державній
реєстрації відповідно до чинного законодавства.
3. Доручити міському голові підписати вище зазначений договір оренди земельної
ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретарміської ради
Зав. Відділомправової та
Кадровоїроботи
Спеціаліст відділу правової та
кадровоїроботиБабич А.І.

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

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

ПРОЭКТ РІШЕННЯ №
Від 11 лютого 2020року
Про затвердження Бондаренка М.В.
на посаду директора комунального
підприємства «Комунсервіс»

67 сесія7 скликання

Відповідно до статей 21, 23, 24 КЗпП України, постанови Кабінету Міністрів України
«Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р.
№170, пункту 6.3 Статуту комунального підприємства «Комунсервіс» Липовецької міської
ради, керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Бондаренка Миколу Валентиновича на посаду директора комунального
підприємства «Комунсервіс», на новий термін з 16 лютого 2020 року по 16 лютого
2024 року на контрактній основі.
2. Доручити міському голові М.Т.Грушку укласти з Бондаренком М.В. контракт, на
новий термін.

Міський голова

Заст.міського голови

Кропивницький С.С.

Секретар міської ради

Лебідь А.М.

Грушко М.Т.

Зав.відділом правової
та кадрової роботи

Назаренко О.О.

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
проєкт РІШЕННЯ №
Від 11 лютого2020

67сесія 7 скликання

Про внесення змін до договору
оренди землі
Розглянувши заявидиректора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВПМ ЛТД»
Перетяжко Ірини Миколаївни про внесення змін до договорів 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.93, ст.124
Земельного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Договору оренди землі №142/03-04 укладеного 12.06.2019 між
орендодавцем Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка М.Т. та
орендарем Товариством з обмеженою відповідальністю «ВПМ ЛТД» в особі директора
Перетяжко Ірини Миколаївни, шляхом укладання додаткової угоди про внесення змін до
договору оренди землі, а саме:
- внести зміни до п.9. Договору та викласти його в наступній редакції: «9. Орендна
плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що на 2020 рік складає14 306, 12 грн. (чотирнадцять тисяч триста шість
грн., 12 коп.), з подальшим урахуванням щорічної індексації, за наступними реквізитами: УК
у Липовецькому р-ні /Липовець/ 18010600; Рах.№ UA498999980334149812000002274;
ЄДРПОУ 37336986; Банк: Казначейство України (ЕАП), орендна плата з юридичних осіб».
2. Внести зміни до Договору оренди землі №143/03-04 укладеного 12.06.2019 між
орендодавцем Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка М.Т. та
орендарем Товариством з обмеженою відповідальністю «ВПМ ЛТД» в особі директора
Перетяжко Ірини Миколаївни, шляхом укладання додаткової угоди про внесення змін до
договору оренди землі, а саме:
- внести зміни до п.9. Договору та викласти його в наступній редакції: «9. Орендна
плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що на 2020 рікскладає24 477, 97 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста
сімдесят сім грн., 97 коп.), з подальшим урахуванням щорічної індексації, за наступними
реквізитами:
УК
у
Липовецькому
р-ні
/Липовець/
18010600;
Рах.№
UA498999980334149812000002274; ЄДРПОУ 37336986; Банк: Казначейство України (ЕАП),
орендна плата з юридичних осіб».
3. Внести зміни до Договору оренди землі №144/03-04 укладеного 12.06.2019 між
орендодавцем Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка М.Т. та
орендарем Товариством з обмеженою відповідальністю «ВПМ ЛТД» в особі директора
Перетяжко Ірини Миколаївни, шляхом укладання додаткової угоди про внесення змін до
договору оренди землі, а саме:
- внести зміни до п.9. Договору та викластийого в наступнійредакції: «9. Орендна
плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що на 2020 рікскладає51 218, 35 грн. (п’ятдесят одна тисяча двісті
вісімнадцять грн., 35 коп.);з подальшим урахуванням щорічної індексації, за наступними
реквізитами:
УК
у
Липовецькому
р-ні
/Липовець/
18010600;
Рах.№
UA498999980334149812000002274; ЄДРПОУ 37336986; Банк: Казначейство України (ЕАП),
орендна плата з юридичних осіб».
4. Доручити міському голові Грушко М.Т. укласти від імені міської ради додаткові
угоди до договорів оренди землі згідно даного рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретарміської ради
Зав. відділомправової та
кадровоїроботи
Спеціаліст І категорії відділу
правової та кадровоїроботи

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;

ПРОЭКТ РІШЕННЯ

Від

11 лютого 2020 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

67 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на встановлення
дорожнього знаку 3.34. «Зупинка
заборонена»
Відповідно до ст.ст. 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», «Правил
Дорожнього руху», ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні», ст.10 Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», беручи до уваги неодноразові звернення
мешканців міста та КП «Комунсервіс», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити дорожній знак 3.34. «Зупинку заборонено»згідно схеми
розміщення:
- на вулиці Героїв Майдану (від перехрестя з вул. Шевченка до
перехрестя з вул. Подільська;
- на вулиці 40 років Перемоги (біля меморіалу Слави):
- на вулиці Свято-Покровська (від будинку №3 до перехрестя з вул.
Героїв Майдану).
2. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради забезпечити виконання
робіт по встановленню даного дорожнього знаку у відповідності до
діючих правил та стандартів.
3.Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, а
організацію його виконання – заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Кропивницькому С.С.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Дзіпетрук І.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА ГРУШКО

