
 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovecmrgmaia  

РІШЕННЯ  № 7 1 7  

Від 17  лютого 2020 року                               68 сесія 7скликання 

 

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 

69
1
 Бюджетного 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. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 

45000,00 грн. і зменшити дані кошти (додаток 1,2,3,4) : 

по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших  об’єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності»  КЕКВ 3122 - 45000,00 на 

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 

2.Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі  

45000,00грн.,(додаток 1). 

    3.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

45000,00грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального 

фонду до  спеціального фонду (бюджет розвитку)(додаток 1) 

   4. Збільшити обсяг міського бюджету по загальному фонду за рахунок 

вільного залишку на початок року в сумі  45000,00 грн. (додаток 1,2,4) і 

направити дані кошти по: 

КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2240 – 45000,00  
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       5. Відповідно до пункту 1,2,3,4 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. 

       6. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської 

ради ( Дзіпетрук І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради 

згідно з пунктами даного рішення. 

       7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л. М.). 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА    МИКОЛА     ГРУШКО 

 

 

 

 

 

 
Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Фоміна О.В. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Виконавець                                             Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

РІШЕННЯ  № 7 1 8  

Від 17 лютого  2020 року                                                 68 сесія7скликання 

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  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п. 1.2; Основних заходів «Програми соціально-економічного 

розвитку м. Липовець на 2020р.» виклавши їх у наступній редакції: 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і проектів  

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. 

грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.2 Благоустрій міста 

КП 

«Комун-

сервіс» 

 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом2020

року 

5025,145 

(+52,145) 

 

+55,0 

 

+45,0 

 

 

Загальний 

фонд 

Вільний  

залишок 

Вільний  

залишок 

 

 

 

2. Виключити з Основних заходів «Програми соціально-економічного розвитку м. 

Липовець на 2020 р.» наступні пункти: 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

№ 

з/п 

Назва заходів, програм і проектів  

Відповідальні 

за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. 

грн...   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.13 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Пушкіна, 

Павлова, Гончарова , Поповича та 

Подільська в м. Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2020 

року 

15,0 
Вільний 

залишок 

1.14 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Соборності, 

Пирогова  в м. Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2020 

року 

,     15,0 
Вільний 

залишок 

1.15 

Будівництво мереж зовнішнього 

освітлення по вул.І.Франка  в м. 

Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 

2020 

року 

,     15,0 
Вільний 

залишок 

 

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                         МИКОЛА  ГРУШКО 
 

Зав. фін.-госп. відділом               Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                          Назаренко О.О. 

Виконавець                                 Кропивницький С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

РІШЕННЯ  №719 

Від17 лютого 2020 року                                                                            68 сесія 7 скликання 

 

Про поновлення договору оренди 

комунального майна територіальної 

  громади міста Липовець 

 

Розглянувши клопотання Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) щодо продовження дії договору оренди частини 

адмінбудівлі Липовецької міської ради для Липовецького районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький), відповідно до статті 17 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», статей 25, 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись Положенням про порядок передачі в 

оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади міста 

Липовець, затверджених рішенням Липовецької міської ради 42 сесії 6 скликання № 458 

від 24 грудня 2012 року із змінами та доповненнями, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити дію договору оренди частини адмінбудівлі Липовецької міської ради 

№40/05-28 від 12.02.2019 уклавши із Центрально-Західним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) Липовецького районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький), угоду про поновлення вищезазначеного 

договору на частину адмінбудівлі Липовецької міської ради, що розташована по вул. В. 

Липківського, 30, м. Липовець, площею 60, 92 м
2
, строком на 1 рік - з 01 січня 2020 року 

по 31 грудня 2020 року, встановивши орендну плату 1 (одна) гривня на 1 (один) рік.  

2. Доручити міському голові підписати угоду про поновлення договору оренди 

частини адмінбудівлі Липовецької міської ради та договір про відшкодування витрат на 

утримання орендованого нерухомого майна.  

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                 МИКОЛА ГРУШКО 

 

 
Секретар міської ради                             Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Спеціаліст відділу правової та  

кадрової роботи                                       Бабич А.І. 

 

 



 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

РІШЕННЯ  №720 

Від 17 лютого 2020року                                                              68 сесія  7 скликання 

 

Про припинення договору 

оренди землі шляхом його 

розірвання за згодою сторін 

 

Розглянувши заяву СТ «Меркурій» в особі голови Слівінського Бориса 

Вікторовича, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Липовецький цегельний завод» в особі директора Осадчого Олександра 

Григоровича,відповідно до ст. 12, 141 Земельного кодексу України, ст. 31, 34 

Закону України «Про оренду землі», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 В И Р І Ш И Л А : 

1. Припинити право користування СТ «Меркурій» в особі голови 

Слівінського Бориса Вікторовича (місцезнаходження: поштовий індекс 

22500, м. Липовець, вул. Пирогова, 34, Липовецького району Вінницької 

області; код ЄДРПОУ 25506367) земельною ділянкою площею 0,0184 га, з 

цільовим призначенням 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (кадастровий номер: 0522210100:01:003:0701), ІІ економіко-

планувальна зона 5 оціночний район, яка розташована за адресою: м. 

Липовець, вул. Пирогова, 34, Вінницька область, у зв’язку із відчуженням 

нерухомого майна, яке розміщене на даній земельній ділянці, згідно договору 

купівлі-продажу від 07.11.2019. 

2. Припинити дію договору оренди землі № 08/03-04 від 28.02.2013 

шляхом його розірвання за згодою сторін. 

3. Припинити право користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Липовецький цегельний завод» в особі директора 

Осадчого Олександра Григоровича (код ЄДРПОУ 03332866; 

місцезнаходження: 22500, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 

73,Липовецького району Вінницької області) земельною ділянкою площею 2, 

0351 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:2026, цільове призначення: 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівельної та іншої 

промисловості, ІІ економіко-планувальна зона 8 оціночний район, яка 

розташована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 73, Вінницької 

області, у зв’язку із поділом даної земельної ділянки.  



4. Припинити дію договору оренди землі № 45/03-04 від 14.04.2015 

шляхом його розірвання за згодою сторін. 

5. Рекомендувати вищевказаним особам: 

5.1. У 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з 

Липовецькою міською радою в особі міського голови Грушка Миколи 

Терентійовича, угоди про припинення вищевказаних договорів оренди землі;   

5.2. У 5-денний строк, після укладення додаткової угоди про 

припинення договорів оренди землі, провести державну реєстрацію 

припинення права користування (оренди); 

5.3. Копії укладених угод про припинення договорів оренди землі, в 5-

денний строк після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення 

Немирівської ОДПІ у Вінницькій області. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 

відносин.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       МИКОЛА ГРУШКО 

 

 

 
 

Секретар міської ради                             Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О. 

Спеціаліст відділу правової та  

кадрової роботи                                        Бабич А.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

РІШЕННЯ  №721 
 

Від17 лютого 2020 року                                                                           68сесія 7 скликання 

 

Про передачу в оренду  

земельних ділянок 

 

Розглянувши заяви фізичної особи-підприємця Блохіна Володимира Вікторовича та 

директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Липовецький цегельний завод» 

Осадчого Олександра Григоровича, відповідно до ст.ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 

Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 34 ч.1 ст. 

26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,  

  ВИРІШИЛА: 

              1. Передати в оренду фізичній особі-підприємцю Блохіну Володимиру 

Вікторовичу (проживає: інформація з обмеженим доступом) земельну ділянку площею 

0,0184 га, з кадастровим номером 0522210100:01:003:0701, з цільовим призначенням 03.07 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, ІІ економіко-планувальна зона 5 

оціночний район,яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Пирогова, 34, у зв’язку із 

придбанням у власність нерухомого майна, розташованого на даній земельній ділянці, 

згідно договору купівлі-продажу від 07.11.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 712. 

1.1.  Встановити строк дії договору оренди землі на 5 (п’ять) років, з моменту його 

укладення терміном до 01 лютого 2024 року. 

1.2.  Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 5% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 4 249, 07 грн. (н.г.о. 1м
2 –

 461, 86 грн.) з 

подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися 

щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та 

переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів 

орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, 

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі не внесення орендної плати у визначені строки, стягується 

пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

              2. Передати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Липовецький 

цегельний завод» в особі директора Осадчого Олександра Григоровича (код ЄДРПОУ 

03332866; місцезнаходження: 22500, м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 73,Липовецького 

району Вінницької області) земельну ділянку площею 1, 6050 га, кадастровий номер: 

0522210100:01:001:2388, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівельної та іншої промисловості, ІІ економіко-планувальна зона 8 оціночний 



район, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 73, Вінницької 

області, у зв’язку із розміщенням на даній земельній ділянці нерухомого майна. 

2.1.  Встановити строк дії договору оренди землі на 5 років, з моменту його 

укладення терміном до 01 лютого 2024 року. 

2.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288 

Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 3 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 102 294, 23 грн. (н.г.о. 1м
2 –

 212, 45 грн.) 

з подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися 

щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту набрання чинності цього рішення, та 

переглядається щорічно у разі зміни умов господарювання, зміни граничних розмірів 

орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, 

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, погіршення стану орендованої 

земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та в інших випадках, 

передбачених законом. У разі не внесення орендної плати у визначені строки, стягується 

пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення. 

3. Зобов’язати вищевказаних осіб: 

3.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою 

міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договора оренди 

землі; 

3.2. у 5-денний строк, після укладення договорів оренди землі, провести державну 

реєстрацію права користування (оренди) на земельні ділянки; 

 3.3. копії укладених договорів оренди землі, в 5-денний строк після державної 

реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ у Вінницькій обл. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.      

 

 

              МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                      МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 
 

Секретар міської ради                             Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О. 

Спеціаліст відділу правової та  

кадрової роботи                                         

 

                                                                    Бабич А.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

РІШЕННЯ  №721 

 
Від17 лютого 2020 року                                                68 сесія 7 скликання 

 

Про незаконний демонтаж   

спортивного майданчика 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада,  

   

ВИРІШИЛА: 

 

1.Висловити критичну оцінку діям Липовецького військового 

комісаріату щодо самовільного демонтажу спортивного майданчика. 

2.Зобов’язати Липовецький військовий комісаріат відновити 

спортивний майданчик на території мікрорайону «Скакунка». 

3.Виконавчому комітету Липовецької міської ради звернутись до 

Липовецького відділення поліції у Вінницькій області щодо незаконних дій 

працівників Липовецького військового комісаріату. 
 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА          МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


