УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від березня 2020 року

№ __

Про організацію щорічної акції
з благоустрою та санітарної
очистки території міста
Відповідно до ст. 30, 33, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010р. №777-р
«Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня
благоустрою населених пунктів», «Правил благоустрою, забезпечення чистоти і
порядку в м. Липовець», затвердженими рішенням 31сесії 6 скликання № 326
від 12.06.2012р., на виконання Програми соціально-економічного розвитку
міста на 2020 рік, з метою виховання дбайливого ставлення до довкілля,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Організувати щорічну акцію з благоустрою та санітарної очистки міста
" ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ" з 23 березня по 22 травня 2020 року, у зв’язку з чим
провести ряд заходів (план заходів додається, додаток №1).
2.Комунальному підприємству "Комунсервіс" (Бондаренко М.В.)
розпочати роботу щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста та
впорядкування діючого міського сміттєзвалища.
3.Керівникам підприємств та установ міста провести суботники та толоки
щодо впорядкування й благоустрою прилеглих територій.
4. Орендарям водних об"єктів Р.Марківському, М.Козаку, О.Шевчуку,
В.Притулі привести в порядок природоохоронні зони, прилеглі до водного
плеса, обладнати місця для відпочинку.
5. Затвердити акт обстеження стану комунальних доріг по м. Липовець
Вінницької області, додається.
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою, про хід виконання
його доповісти у червні 2020 року.

Міський голова

Микола Грушко

Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської
ради
від 19 березня 2020 року №__

ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації та проведення весняної акції з благоустрою та санітарної
очистки міста " ЧИСТИЙ ЛИПОВЕЦЬ"
№
п/п

Зміст заходів

Терміни
виконання

1.

Організувати збори
керівників ОСББ та
будинкових і вуличних
комітетів
Керівникам підприємств і
установ провести заходи із
впорядкування прилеглих
територій.
Провести озеленення міста ,
замовити саджанці у
«Липовецьрайагроліс»
Впорядкувати територію
сквера (верхній) та паркової
зони.

До 27.03.2020

Печолат О.В.
Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

Протягом
двомісячника

Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

До 24.04.2020

5.

Запровадити щоп»ятниці
санітарний день з
благоустрою

6.

Впорядкувати
природоохоронні зони
прилеглі до артезіанських
свердловин.
Почистити бордюри,
побілити дерева на території
міста
Насадити квіти на газонах
міста по вул. Героїв
Майдану, Василя
Липківського, Шевченка.
Насадити квіти у сквері
(верхній) та парку.

25.03, 01.04,
08.04, 15.04,
22.04, 29.04,
06.05, 13.05
До
24.04.2020р.

Бондаренко М.В.,
молодіжний
виконком
Фоміна О.В.
Молодіжний
виконком, КП
«Комунсервіс»
Кропивницький С.С.
КП «Комунсервіс»

2.

3.

4.

7.

8.

9.

До 24.04.2020

Відповідальні за
виконання

КП
«Липовецьводоканал»

До 17квітня
2020 року

КП
«Комунсервіс»

До 05 травня
2020 року

КП
«Комунсервіс»

До 05 травня
2020 року

КП «Комунсервіс» ,
молодіжний
виконком.

Примітка

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Забезпечити систематичне
вивезення твердих
побутових відходів з
прибудинкових територій в
місті.
Провести роз»яснювальновиховну роботу в дитячих
дошкільних установах на
теми екології та
підтримання належної
чистоти і порядку на
прилеглих територіях
Розчистити дерева та кущі,
які ростуть на
прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків ,
в парку
Провести впорядкування
територій 5-ти громадських
кладовищ /вирубати
чагарники, відремонтувати
огорожу, зняти старі та сухі
дерева, відремонтувати
ритуальні майданчики/.
Відремонтувати дитячі
майданчики, пофарбувати їх

Постійно

КП
«Комунсервіс»

Постійно

Завідуючі ДНЗ
«Сонечко»і
«Малятко»

До 17 квітня
2020 року

КП»Комунсервіс»

До 17 квітня
2020 року

КП"Комунсервіс"

До 17квітня
2020року

Виконати роботи із
благоустрою територій
Меморіалу Слави, знаку
Героям АТО, обеліска,
пам"ятників, братських
могил та могил невідомих
солдат
Звільнити від стихійних
сміттєзвалищ територію
очисних споруд.
Провести акцію «Майбутнє
лісу в твоїх руках».
Висадити дерева, кущі на
території житлових масивів,
шкіл, колегіуму, дитячих
садків та біля стадіону.
Систематично проводити
рейди щодо виявлення
порушників благоустрою,
притягувати їх до
адміністративної
відповідальності.
Здійснити поточний ремонт
об"їздної дороги по вул.
Замковій, СвятоПокровській, Некрасова,
Коцюбинського та

До 17 квітня
2020року

КП "Комунсервіс",
д/с "Малятко",
"Сонечко"
КП "Комунсервіс",
ГО "Патріот",
ЗОШ міста,

До 17 квітня
2020 року

КП
"Липовецьводоканал"

23.03КП "Комунсервіс",
17.04.2020року "Липовецьрайагроліс"

Постійно

КП "Комунсервіс",
інспектори поліції.

2 квартал
2020р.

КП "Комунсервіс"

Соборності та по вул.
Копитка, Шевченка

20.

Здійснювати висвітлення на
офіційному сайті міської
ради інформації про
проведення щорічної акції

Постійно

Кропивницький С.С.
Бондаренко М.В.

Керуючий справами виконкому

Олег Печолат

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від березня 2020 року

№

Про затвердження акту комісії з
визначення та відшкодування
збитків власникам землі та
землекористувачам
Керуючись статтями 33, 40, частиною 6 статті 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету міністрів України від
19.04.1993 № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам", відповідно до Положення "Про
порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та
землекористувачам в місті Липовець", викладеного в редакції рішення
Липовецької міської ради 61 сесія 7 скликання від 03 вересня 2019 року № 621
"Про затвердження тимчасового Положення про порядок визначення та
відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам в
місті Липовець", рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради від
25.07.2019 № 73 «Про затвердження комісії та Положення про комісію із
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»
зі змінами, розглянувши акт комісії від 27.02.2020 щодо визначення та
відшкодування збитків власникам землі, в особі Липовецької міської ради на
території м. Липовець, враховуючи протокол засідання комісії з визначення
розміру збитків, заподіяних порушниками земельного законодавства власникам
землі та землекористувачам від 27.02.2020 № 1, виконавчий комітет міської
ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Акт комісії №1 від 27.02.2020р. щодо визначення та
відшкодування збитків, заподіяних власникам землі, в особі Липовецької
міської ради (що додається), складеного на підставі Протоколу комісії із
визначення та відшкодування збитків №1 від 27.02.2020 р., нанесених при
використанні гр. Голубом Миколою Петровичем земельної ділянки, площею
10160 м2, кадастровий номер: 0522210100:01:001:2168, цільове призначення:
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, яка розташована в м. Липовець по вул. Героїв Майдану, 79,
Липовецького району Вінницької області, з порушенням законодавства без
правовстановлюючих документів за період з 30.11.2018 року по 30.01.2020 року
включно у сумі 75 547, 22 грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
Міський голова

Микола ГРУШКО

Печолат О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.
Бабич А.І.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від березня 2020 року

№

Про план роботи виконавчого
комітету Липовецької міської
ради на другий квартал 2020 року
Відповідно до статей 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Регламенту роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради,
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2015 р. №
119, з метою організації роботи виконавчого комітету міської ради, враховуючи
пропозиції виконавчих органів Липовецької міської ради, виконавчий комітет
міської ради

В И Р І Ш И В :
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради на
другий квартал 2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Липовецької міської ради Печолата О.В.

Міський голова

Микола ГРУШКО

Назаренко О.О.
Фоміна О.В.
Кропивницький С.С.
Печолат О.В.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Липовецької
міської
ради
від 19.03.2020 р. №

П Л А Н Р ОБ О Т И
виконавчого комітету Липовецької міської ради
на ІІ квартал 2020 року
І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету
міської ради :
Квітень
1. Про заходи до 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови
2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2020 року.
Готують: Дзіпетрук І.В. – завідувач фінансово-господарського відділу
виконкому міської ради
3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої

влади вищого рівня та власних рішень.
Травень
1. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та
літнього відпочинку дітей.
Готують: Фоміна О.В. – заступник міського голови
2. Про хід виконання рішення виконавчого комітету «Про проведення
двомісячника з благоустрою та санітарної очистки території міста».
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Бондаренко М.В.
– директор КП «Комунсервіс».
3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого
рівня та власних рішень.
Червень
1. Про роботу опікунської ради.
Готують: Карбівська Н.В. – заступник міського голови
2.Про боротьбу із сміттєзвалищами та стихійними смітниками на території
ради.
Готують: Кропивницький С.С. – заступник міського голови, Бондаренко
М.В. – директор КП «Комунсервіс».
3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади вищого
рівня та власних рішеннь.
ІІ. Організаційно-масові заходи :
1. Проводити прийом громадян членами виконкому міської ради.
Строк: щотижнево у понеділок, середу та п’ятницю
Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В.
2. Забезпечити інформування територіальної громади про прийняті
рішення ради та виконкому.
Строк: щоквартально
Відповідає: секретар міської ради Лебідь А.М. та керуючий справами
( секретар) виконкому Печолат О.В.
3. Забезпечувати вчасний розгляд заяв, скарг, пропозицій, які надходять
від громадян.
Строк: постійно
Відповідають: керуючий справами виконкому Печолат О.В.,
Завідувач загальним відділом виконкому Соловйова Н.С.
4. Забезпечувати контроль за виконанням розпорядчих документів
органів вищого рівня та власних рішень.
Строк: згідно з визначеними строками
Відповідає: керуючий справами виконкому Печолат О.В.

5. Претензійно-позовна діяльність по стягненню збитків, завданих
внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності
територіальної громади без правовстановлюючих документів.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
6. Надання первинної правової допомоги. Надання юридичної консультації
з питань діяльності виконавчого комітету.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
7. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення правових знань
працівників міської ради.
Відповідає: Завідувач відділу правової та кадрової роботи виконкому міської
ради Назаренко О.О.
8. Взяти участь в організації та проведенні заходів ( за окремими
планами):
1 квітня
7 квітня
18 квітня
19 квітня
20 квітня
22 квітня
23 квітня
26 квітня
1 травня
8 травня
9 травня
15 травня
18 травня
31 травня
1 червня
7 червня
22 червня
23 червня
28 червня
30 червня

День сміху
День здоров'я
День пам'яток історії та культури
Світле Христове Воскресіння- Пасха- Великдень
День довкілля
День Землі
Всесвітній день книги і авторського права
Річниця Чорнобильської катастрофи
День праці.
День пам»яті і примирення.День матері
День перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні
Міжнародний день сім'ї
День Європи
Всесвітній день без тютюну
День захисту дітей
День Святої Трійці
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
День державної служби
День Конституції України
День молоді України

Керуючий справами
виконкому міської ради

Олег ПЕЧОЛАТ

