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Про організацію роботи щодо запобігання  

бездоглядності неповнолітніх  

та літнього відпочинку дітей 

Заслухавши інформацію заступника міського голови О. Фоміної з питань 

організації роботи щодо запобігання бездоглядності та безпритульності дітей та 

сприяння їх оздоровленню під час літніх канікул  на території міської ради, 

виконком відзначає, що опікунською радою при виконкомі міської ради, 

адмінкомісією проведена значна робота щодо виконання  завдань та заходів. 

Зокрема, проводиться постійний облік та створена база даних багатодітних, 

кризових  та неповних сімей. З метою захисту неповнолітніх від  негативного 

впливу факторів неблагополуччя, будь-яких форм насильства спільно із 

службою в справах дітей, центром соціальних служб для молоді, систематично 

здійснюється комісією обстеження цієї категорії сімей.  Разом з тим, слід 

посилити  і активізувати цю роботу. 

Проводиться відповідна профілактична робота з дітьми схильними до 

правопорушень, просвітницька робота із батьками та членами неблагополучних 

сімей з метою захисту прав дітей, корекції сімейних стосунків. В даний час під 

опікою та піклуванням знаходиться 7 дітей. В сім’ях, які  ними опікуються, 

створено належні умови для виховання та  навчання  підопічних. 

Разом з тим, потребує активізації робота  виконкому міської ради щодо 

здійснення контролю за режимом роботи  торгівельних закладів у вечірній і 

нічний час та порушення питань позбавлення торгових ліцензій підприємців, 

які допускають порушення розпорядку роботи та відпуску алкогольних напоїв 

неповнолітнім. 

Враховуючи вище означене, виконком  міської ради 

 

В  И  Р  І  Ш  И  В : 

1. Інформацію заступника міського голови Фоміної О.В. про 

організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх та  літнього  

відпочинку дітей прийняти до відому, роботу вважати задовільною. 



2. Роботу виконкому та комісій при ньому направити на вирішення 

питань щодо запобігання бездоглядності та безпритульності дітей на території 

міської ради, сприяння їх оздоровленню під час літніх канікул. 

3. Спільно з відповідними службами райдержадміністрації, 

дільничними інспекторами поліції активізувати проведення рейдових перевірок 

" Вечірнє місто", з метою виявлення порушень режиму роботи торгівельних 

закладів, профілактичної роботи з неповнолітніми,  які  вживають алкоголь, 

порушують громадський правопорядок. Ініціювати притягнення порушників та 

їх батьків до адміністративної відповідальності відповідно до  вимог чинного 

законодавства. 

Постійно                                                          Фоміна О.В., Печолат О.В. 

4. Спільно з  адміністраціями   ЗОШ, працівниками правоохоронних 

органів  забезпечити контроль за поведінкою неповнолітніх, схильних до 

правопорушень. 

Постійно                                                                                   Фоміна О.В. 

5. Активізувати роботу спортивних гуртків, секцій до участі в яких 

максимально залучити дітей, схильних до правопорушень. 

Постійно                                                                  Виконком міської ради 

6. Посилити соціальний супровід сімей, які опинились у кризовій 

ситуації, а саме: Рижко Алла Василівна, Сігалова Людмила Василівна, Коростій 

Ірина Юріївна. 

Постійно                                                      Опікунська рада 

7. Сприяти оздоровленню дітей пільгових категорій, першочерговому 

оформленню їх документів, поданню списків дітей, які бажають оздоровитись 

до сектору в справах сім’ї , молоді та спорту. 

Постійно                                                                         Виконком  міської ради 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих  органів Фоміну О.В.  

9. Про хід виконання рішення доповісти у грудні 2020 року. 

 

 

Міський голова      Микола ГРУШКО 

 
Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

Фоміна О.В. 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 



ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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                                          Проект  РІШЕННЯ 
         

Від   травня  2020 року                                                                          № 41 

 

Про надання  одноразової матеріальної   

допомоги  громадянам міста 

 

    Відповідно до підпункту 2 пункту Б частини першої статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми соціального  

захисту територіальної громади на 2019р., затвердженої рішенням 51 сесії 7 

скликання від 18.12.2018р., керуючись Положенням про порядок надання 

одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, затвердженим 

рішенням №574  56 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 23.04.2019р. 

та розглянувши заяви  громадян міста  про надання матеріальної допомоги,  

виконавчий комітет міської ради 

                                                В  И  Р  І  Ш  И  В : 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу   жителям міста за рахунок коштів, 

які передбачені в міському бюджеті на 2020 рік, на загальну суму 12500,00 грн., 

згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2.Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради 

(Дзіпетрук І.В.) провести виплату одноразової грошової допомоги у розмірах 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

Міський голова                                                        Микола ГРУШКО 

 

 
Назаренко О.О.. 

 

Печолат О.В. 
 

Дзіпетрук І.В. 

                                                                                

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 



проект  РІШЕННЯ 
Від  травня  2020 року                                                                                   №  

 

Про надання дозволу  

на зрізання  дерев 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених 

пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджених  наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши 

колективну заяву громадян вулиць Декабристів, Ломоносова  щодо надання 

дозволу на  зрізання  дерев, які сухостійні та аварійні,  виконавчий  комітет 

міської ради 

                                            В  И  Р  І  Ш  И  В : 

 

       1.Надати дозвіл  КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) на:   

       1.1.   зрізання 2-ох аварійних дерев породи липа  по вул. Декабристів; 

       1.2.   зрізання 5-ти дерев породи верба по вул.Ломоносова, 64; 

       1.3. формування крон дерев на території міського велопарку по    

вул.В.Липківського. 

2. Роботи по зрізанню та формування крон  дерев та вивезенню деревини 

провести протягом   травня-червня  2020 року. 

3. Після проведення  даних робіт   очистити територію від гілок і 

деревини. 

4.  КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при 

зрізанні дерев оприбуткувати і відобразити необхідні операції у 

бухгалтерському обліку.  

    5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Кропивницького С.С. 

  

Міський  голова                                                         Микола ГРУШКО 
 

Назаренко О,О. 

Кропивницький С.С. 

Печолат О.В.  
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Про впорядкування   адреси будівлі.  

 Відповідно до статей пп.10б ст..30, 37,40,52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», розглянувши звернення громадянки Хижняк В.М.   

щодо впорядкування поштової адреси будівлі по вулиці Матросова, виконавчий 

комітет міської ради 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.12.1986 

року № 170 та читати нумерацію будівлі в новій редакції: 

      по вул. Матросова 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 

1 П»ядик І.Т. Інф.з 

обмеж. 

доступом 

Інф.з обмеж. 

доступом 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

       Міський голова                                              Микола ГРУШКО 

 
  

             Назаренко О.О. 

 

  Печолат О.В. 

 

 


