ПРОЄКТ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1/730.Про затвердження звіту щодо виконання міського бюджету за І квартал 2020
року .
2/731.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».
3/732.Про затвердження Міської програми.
4/733.Про внесення змін до міських програм .
5/734.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Липовець
на 2020 р.
6/735.Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста Липовець.
7/736.Про затвердження Тимчасового положення щодо встановлення розміру ставок
орендної плати за користування земельними ділянками на території Липовецької
міської ради.
8/737. Про внесення змін до рішення 67 сесії Липовецької міської ради 7 скликання
№ 705 «Про надання дозволу на відчуження комунального майна та затвердження
переліку об’єктів, що підлягають приватизації.
9/738.Про встановлення особистого земельного сервітуту.
10/739.Про надання дозволу попереднього погодження місця розташування
тимчасової споруди в м. Липовець.
11/740.Про затвердження переліку ділянок, що підлягають продажу та надання
дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка не підлягає
продажу на конкурентних засадах.
12/741.Про поновлення договору оренди земельної ділянки.
13/742.Про припинення права користування земельними ділянками.
14/743.Про надання дозволу на розроблення землевпорядної документації із
землеустрою із земель комунальної власності безоплатно у приватну власність.
15/744.Про надання дозволу комунальному підприємству Липовецької міської ради
«Комунсервіс», на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування.
16/745.Про надання в користування на умовах оренди земельних ділянок.
17/746.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в користування на умовах оренди.
18/747.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення
під польовими дорогами.
19/748.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
передачу земельних ділянок у власність.
20/749.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки.
21/750.Про затвердження технічної документації з інвентаризації земельної ділянки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Липовецької міської ради від
травня 2020р

сесії 7 скликання №

«Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету м. Липовець за І квартал 2020 року»

Інформація до звіту про виконання міського бюджету м. Липовець
За І квартал 2020 року

1. Загальні результати виконання міського бюджету по доходах і видатках
Обсяг виконання загального та спеціального фондів міського бюджету за І квартал
2020 року склав по доходах 5 885 939,34 грн., по видатках 5 876 429,83 грн.
При уточненому плані на І квартал 2020 року по доходах загального фонду міського
бюджету (без врахування трансфертів) 3031942 грн. фактично до бюджету надійшло 3
268518,05 грн., що становить 107,8 % виконання, перевиконання склало 236576,05 грн., у
порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 73 177,97 грн, темп приросту
2,3%.
При уточненому плані на І квартал 2020 року по видатках загального фонду 6
819519 грн. фактично використано 5 655002,63 грн., що становить 82,50 % виконання, у
порівнянні з відповідним періодом минулого року більше 297015,66 грн, темп приросту
5,5%.
За І квартал 2020 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів
206343,29 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 460506,91
грн. Видатки спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2020 року фактично
використано 221427,20 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше
на 278944,35 грн.

Динаміка надходжень до бюджету міста Липовець за 2020 рік в
порівняні за 2019 рік
Власні та закріплені доходи
загального фонду : за 2020 р. 3268518,05; за 2019 р. - 3195340,08

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Спеціальний фонд (без субвенії): за
2020 р. -206343,29 за 2019 р. 666850,20
Субвенції: за 2020р. - 2 411078,00; за
2019 р. - 1913307,00

за 2020 рік

за 2019 рік

2.1 Доходи загального фонду міського бюджету
До загального фонду міського бюджету при плані на І квартал 2020 року по
доходах загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) 3031942 грн.
фактично до бюджету надійшло 3 268518,05 грн., що становить 107,8 % виконання,
перевиконання склало 236576,05 грн., у порівнянні з відповідним періодом 2019 року
доходи збільшилися на 73 177,97 грн, темп приросту 2,3% в т.ч:
По податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності при уточненому плані на І квартал 2020 року 10000,0 грн. фактично надійшло
15208,08 грн., або на 3617,29 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року.
По рентній платі за користування надрами при уточненому плані на І квартал 2020
року 34000,0 грн. фактично надійшло 1646,69 грн., що на 4738,43 грн. меньше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По платі за землю при уточненому плані І квартал 2020 року 630400 грн. фактично
надійшло 633737,43 грн., що на 67121,99 грн. меньше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року.
По державному миту при уточненому плані І квартал 2020 року 4000,00 грн.
фактично надійшло 6246,32 грн., що становить 1056,16% або на 1498,83 грн. більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По пальне при уточненому плані І квартал 2020 року 250000,00 грн. фактично
надійшло 469170,23 грн., або на 469170,23 грн. більше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних
товарів при уточненому плані І квартал 2020 року 110000,00 грн. фактично надійшло
136773,86 грн., що становить 124,34% або на 9457,32 грн. більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року
По єдиному податку при уточненому плані І квартал 2020 року 1706500,00 грн.
фактично надійшло 1683333,44 грн., що становить 98,67% або на 315187,86 грн. меньше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

По податок на майно при уточненому плані І квартал 2020 року 45200,00 грн.
фактично надійшло 43554,38 грн., або на 21743,55 грн. меньше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
По іншим неподатковим надходженням при уточненому плані І квартал 2020
року 16200,00 грн. фактично надійшло 22238,40 грн., що становить 137,27; або на 6038,40
грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По адміністративним штрафам та іншим санкціям при уточненому І квартал
2020 року 10802,00 грн. фактично надійшло 3463,00 грн., що становить 32,06% або на
16979,00 грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та
їх обєднань, що вилучається до міського бюджету при уточненому І квартал 2020 року
4000,00 грн. фактично надійшло 0,00 грн.
По платі за надання інших адміністративних при уточненому плані на І квартал
2020 року 191500,00 грн. фактично надійшло 180616,29 грн., що становить 94,32% або на
19317,27 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 І квартал 2020 року 43790,00 грн.
фактично надійшло 71930,00 грн., що становить 164,26% або на 29580,00 грн. більше в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
По надходженнях від орендної плати цілісних майнових комплексів при
уточненому плані на І квартал 2020 року 1700,00 грн. фактично надійшло 600 грн., або на
1096 грн. меньше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

2.2 Доходи спеціального фонду міського бюджету

За І квартал 2020 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів
206343,29 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 460506,91
грн. грн..
Виконання за І квартал 2020 року
Розшиф
ровка
Найменування

Екологічний податок, який
справляється за викиди в
атмосферне повітря

Уточнени
й план на
2020 рік

Фактично
надійшло

%
виконання
до
уточненог
о плану

11265,00

2888,68

25,64 %

(+/-)
відхил
ення
до
попере
днього
період
у 2019
року

8290,0

забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря
двоокису вуглецю)

7

Надходження від скидів
забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об`єкти

5550,00

44,89

0,81 %

5459,9
5

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

210,00

50,00

23,81 %

-156,25

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

720120,00

105354,72

14,63% Батьківс
ька
плата за
харчува
ння
дітей в
дошкіль
ному
навчаль
ному
закладі

8130,1
4

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

100000,00

98005,00

98,00% Викуп
земельн
ої
ділянки:
Шевчук
Л.Х
–
45765,00
;

64015,
90

Бойчук
О.П. –
52240,00
;
ВСЬОГО

837145,00

206343,29

24,65 %

2.3 Підсумки виконання міського бюджету по видатках загального та спеціального
фонду

Виконання видаткової частини загального фонду бюджета міста за І квартал 2020
року склало 5 655002,63 грн або 82,50% відносно уточненого плану на І квартал 2020 року
з урахуванням змін.
Між галузями видатки розподілені таким чином:

Код

Найменування

%
Уточнений
виконання
профінансовано
план на І
до плану
за І квартал
квартал
за І
2020 року
2020 року
квартал
2020 року

01

Липовецька міська рада

6819519,00

5655002,63

82,50 %

0100

Державне управління

1393257,00

1244422,14

89,11 %

1393257,00

1244422,14

89,11 %

1048064,00

946801,15

90,34 %

230574,00

210970,84

91,50 %

0110150 Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення
діяльності обласної ради,
районної ради, районної у
місті ради (у разі її
створення), міської,
селищної, сільської рад
2111

Заробітна плата

2120

Нарахування на оплату праці

2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

33800,00

31032,30

83,12 %

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

27800,00

26887,22

96,72 %

2250

Видатки на відрядження

2500,00

1693,70

67,75 %

2272

Оплата водопостачання та
водовідведення

2064,00

550,40

26,67 %

2273

Оплата електроенергії

6450,00

5306,40

82,27 %

2274

Оплата природного газу

34243,00

21169,15

61,82 %

2282

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до
заходів розвитку

0,00

0,00

0,00 %

2800

Інші поточні видатки

7762,00

10,98

0,14 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00 %

0110180 Інша діяльність у сфері
державного управління
2281

Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації

державних (регіональних)
програм
2282

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до
заходів розвитку

1000

Освіта

0111010 Надання дошкільної освіти

0,00

0,00

0,00 %

2446078,00

2387637,48

97,21 %

2446078,00

2387637,48

97,21 %

1532500,00

1531366,41

99,93 %

2111

Заробітна плата

2120

Нарахування на оплату праці

328100,00

327379,17

99,78 %

2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

205538,00

204171,90

99,34 %

2220

Медикаменти та
перев'язувальні матеріали

222,00

222,00

100,00 %

2230

Продукти харчування

61440,00

51650,50

84,07 %

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

13039,00

4834,17

37,07 %

2250

Видатки на відрядження

1811,00

1810,15

99,95 %

2272

Оплата водопостачання та
водовідведення

19592,00

12368,00

63,13 %

2273

Оплата електроенергії

69000,00

48112,65

69,73 %

2274

Оплата природного газу

210315,00

201296,52

91,05 %

2275

Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг

4321,00

4320,26

99,98 %

2800

Інші поточні видатки

200,00

105,75

52,88 %

3000

Соціальний захист та
соціальне забезпечення

43263,00

35000,00

80,90 %

5763,00

0,00

0,00 %

0113210 Організація та проведення
громадських робіт
2111

Заробітна плата

4723,00

0,00

0,00 %

2120

Нарахування на оплату праці

1040,00

0,00

0,00 %

37500,00

35000,00

93,33 %

0113242 Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення
2730

Інші виплати населенню

37500,00

35000,00

93,33 %

4000

Культура i мистецтво

71352,00

63134,81

88,48 %

0114030 Забезпечення діяльності
бібліотек

23258,00

22623,18

97,27 %

2111

Заробітна плата

18900,00

18543,60

98,11 %

2120

Нарахування на оплату праці

4158,00

4079,58

98,11 %

Код

Найменування

0114060 Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
iнших клубних закладів
2111

Заробітна плата

2120

Нарахування на оплату праці

2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

0114082 Інші заходи в галузі культури
і мистецтва

%
Уточнений
виконання
профінансовано
план на І
до плану
за І квартал
квартал
за І
2020 року
2020 року
квартал
2020 року
21594,00

20958,63

97,06 %

17700,00

17179,20

97,06 %

3894,00

3779,43

97,06 %

0,00

0,00

0,00 %

26500,00

19553,00

73,78 %

26500,00

19553,00

73,78 %

2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

0,00

0,00

0,00 %

2730

Інші виплати населенню

0,00

0,00

0,00 %

5000

Фiзична культура i спорт

8000,00

5400,00

67,50 %

8000,00

5400,00

67,50 %

8000,00

5400,00

67,50 %

0,00

0,00

0,00 %

0115061 Забезпечення діяльності
місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт
для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

2800

Інші поточні видатки

6000

Житлово-комунальне
господарство

0,00

0,00

0,00 %

1546633,00

1519369,00

97,27 %

0116013 Забезпечення діяльності
водопровідноканалізаційного господарства

234488,00

234488,00

100,00 %

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

234488,00

234488,00

100,00 %

1187145,00

1159881,00

96,44 %

45000,00

22736,00

50,52 %

2610

0116030 Організація благоустрою
населених пунктів
2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

1142145,00

1137145,00

98,25 %

0116071 Відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги,
що затверджувалися або
погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром
економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво
(надання)

125000,00

125000,00

100,00 %

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

125000,00

125000,00

100,00 %

7400

Транспорт та транспортна
інфраструктура, дорожнє
господарство

1268979,00

358468,00

28,18 %

1268979,00

358468,00

28,18 %

0,00

0,00

0,00 %

1268979,00

358468,00

28,18 %

0117461 Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого
бюджету
2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

2610

Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам,

організаціям)
Інші програми та заходи,
пов'язані з економічною
діяльністю

7600

6707,00

6321,20

94,25 %

0117680 Членські внески до асоціацій
органів місцевого
самоврядування

6707,00

6321,20

94,25 %

2800

Інші поточні видатки

6707,00

6321,20

94,25 %

9700

Субвенції з місцевого
бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення
програм та заходів за рахунок
коштів місцевих бюджетів

35250,00

35250,00

100,00 %

35250,00

35250,00

100,00 %

35250,00

35250,00

100,00 %

6819519,00

5655002,63

82,50 %

0119770 Інші субвенції з місцевого
бюджету
Поточні трансферти органам
державного управління інших
рівнів

2620

ВСЬОГО:

Видатки загального фонду на утримання установ і закладів
комунального підпорядкування, фінансування програм і заходів за
бюджетними програмами за 2020 рік
0.06%

0.01%

0.00%

0.22%

Забезпечення діяльності міської ради
- 1244,42 тис.грн (22,01%)
Надання дошкільної освіти - 2387,64
тис.грн (42,22%)
Соціальне забезпечення - 35,00
тис.грн (0,62%)
Культура та мистецтво - 63,13 тис.грн
(1,12%)

0.27%

Фізична культура та спорт - 5,4
тис.грн.(0,10%)
Житлово-комунальне господарство1519,37 тис.грн (26,87%)

0.00%
0.01%
0.01%

Поточний ремонт доріг 358,47тис.грн (6,34%)

0.42%

Інші субвенції з місцевого бюджету 35,25 тис.грн (0,62%)
Інші видатки - 6,32 тис.грн (0,11%)

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) міського бюджету складають за І
квартал 2020 року 221427,20 грн або 22,65% відносно уточненого плану на І квартал 2020
року з урахуванням змін. Між галузями видатки розподілені таким чином:

Код

Найменування

%
викон
Уточнен
профінан ання
ий план
совано за
до
на І
І квартал плану
квартал
2020 року
з
2020 року
початк
у року

Розшифровка

1000

Освіта

733640,00

106427,20

14,51
%

01110
10

Надання
дошкільної освіти

733640,00

106427,20

14,51
%

2230

Продукти
харчування

720120,00

92907,20

12,90
%

3110

Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

13520,00

13520,00

100,00 Придбання: насосу
% для опалювання
системи в ДНЗ №1 . 13520,00

6000

Житловокомунальне
господарство

55000,00

55000,00

100,00
%

01160
30

Організація
благоустрою
населених пунктів

55000,00

55000,00

100,00
%

3210

Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

55000,00

55000,00

100,00 одержувач КП
% "Комунсервіс"

9700

Субвенції з
місцевого бюджету
іншим місцевим
бюджетам на
здійснення програм
та заходів за
рахунок коштів
місцевих бюджетів

60000,00

60000,00

100,00
%

01197
70

Інші субвенції з
місцевого бюджету

60000,00

60000,00

100,00
%

3220

Капітальні
трансферти органам
державного

60000,00

60000,00

100,00 Одержувач:
% Липовецька дитячоюнацька спортивна

Придбання автобусної
зупинки - 1 шт.55000,00

управління інших
рівнів

ВСЬОГО:

школа (придбання
пневматичного
пістолета Walter
LP500 з
комплектуючими
частинами)
977665,00

221427,20

22,65
%

Станом на 01.04.2020 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. Липківського, 30

Проект-

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

РІШЕННЯ №730

Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту щодо виконання
міського бюджету за І квартал 2020 року

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 І квартал 2020
року (додаток додається):
- по доходах у сумі 5 885 939 грн. 34 коп. (п’ять мільйонів вісімсот вісімдесят п’ять
тисяч дев’ятсот тридцять дев’ять грн. 34 коп.), з них по загальному фонду міського

бюджету у сумі 5 679 596 грн.05 коп. (п’ять мільйонів шістсот сімдесят дев’ять тисячі
п’ятсот дев’яносто шість грн. 34 коп.) та по спеціальному фонду у сумі 206 343 грн. 29
коп. ( двісті шість тисячі триста сорок три грн. 29 коп.)
- по видатках в сумі 5 876429 грн. 83 коп. (п’ять мільйонів вісімсот сімдесят шість
тисяч чотириста двадцять дев’ять грн. 83 коп.), з них по загальному фонду міського
бюджету у сумі 5 655002 грн. 63 коп. (п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят п’ять тисячі
дві грн. 63 коп.) та по спеціальному фонду – 221 427 грн. 20 коп. ( двісті двадцять одна
тисяча чотириста двадцять сім грн. 20 коп.)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Секретар міської ради

МИКОЛА ГРУШКО

Лебідь А.М

Звідувач фін.-господ. відділу Дзіпетрук І.В.

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

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

E-mail: lipovecmr@gmail.com

Проект- РІШЕННЯ№731
Від 19 травня 2020 року

71 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 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. Затвердити розпорядження міського голови прийняті у міжсесійний період від
07.05.2020 року № 41-р (додаток 2,5):
1.1. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду по КТПКВКМБ
0111010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки по КЕКВ 2230 -30000,00 та
збільшити видатки по КЕКВ 2210 – 30000,00.
2. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету
(додаток 1,2,3,5):

2.1 Зменшити видатки по:
КТПКВКМБ
0116013
«Забезпечення
діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства » одержувач КП «Липовецьводоканал» КЕКВ 2610 – 14040,00;
по КТПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 –
6573,00;
по КТПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону» КЕКВ 2210 – 5000,00
2.2 Збільшити видатки по КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 –5000,00
3. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 20613,00 грн.,
напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду
(бюджет розвитку)(додаток 1)
4.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 20613,00 грн.,
(додаток 1).
5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 20613,00 грн. і
направити дані кошти :
- по КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства » одержувач КП «Липовецьводоканал» КЕКВ 3210 – 14040,00.
по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших
об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3122 - 6573,00 по об’єкту «Будівництво
мереж зовнішнього освітлення по вул. Ломоносова, Надворського в м. Липовець» .
6. Внести зміни до річного розпису видатків спеціального фонду міського бюджету
(бюджет розвитку) (додаток 1,3,4):
6.1 Зменшити видатки по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ
3132 – 300000,00 по об’єкту Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін , горища)
будівлі ДНЗ №2 "Малятко" в м.Липовець Вінницької області.
6.2 Збільшити видатки по КТПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та
закладів» КЕКВ 3132 –300000,00 Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін , горища)
будівлі ДНЗ №2 "Малятко" в м.Липовець Вінницької області.
7. Відповідно до пункту 1,2,3,4,5,6 даного рішення
внести зміни у додатки
2,3,4,5,6 рішення
65 сесії міської ради 7 скликання від
17.12.2019 року
№ 665 «Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5
даного рішення.
8. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук
І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного
рішення.
9. 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
Кропивницький С. С.
Фоміна О.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 732
Від 19 травня 2020 р.

71 сесія 7 скликання

Про затвердження Міської програми
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську програму: «Програма оптимізації роботи з молоддю на 2020
рік» (Додаток 1).
2. Фінансування Програм проводити з бюджету міської ради, за рахунок
спонсорських, благодійних надходжень та інших джерел не заборонених чинним
законодавством.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 7
скликання.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Зав. фін.-госп. відділом

МИКОЛА ГРУШКО

Дзіпетрук І.В.

Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

Виконавець

Фоміна О.В.

Додаток 1 до рішення 71 сесії
Липовецької міської ради
7 скликання від травня
2020 року
№

Проєкт
Програма
оптимізації роботи з молоддю на 2020 рік
1.

Загальні положення

Програму розроблено на виконання Закону України від 05.02.1993 № 2999-ХІ1
“Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (зі змінами), а
також створення сприятливих умов для самореалізації молоді в різних галузях, активне
залучення молоді до реалізації молодіжної політики в місті, враховуючи рекомендації
комісії з питань соціально - економічного та культурного розвитку бюджету, фінансів
та цін, комісії з питань освіти, науки, культури та релігії, комісії з питань молодіжної
політики та спорту, та керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
2.

Мета та основні завдання Програми

Мета Програми: створення сприятливих умов для самореалізації молоді в різних
галузях, оперативне реагування та вирішення соціальних проблем молоді, активне
залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики в місті.
Основними завданнями Програми є:
залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики, щодо соціальних
програм та проектів, спрямованих на вирішення завдань поставлених програмою;
створення комплексної системи соціального захисту представників молодіжної
громади пільгових категорій, надання соціальної допомоги та підтримки молоді, яка
знаходиться в кризі;
створення умов для забезпечення соціальної допомоги та формування здорового
способу життя серед всіх категорій молоді міста;
- сприяння творчій самореалізації та всебічному розвитку молоді, підтримка
молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності, впровадження заходів
стимулювання підвищення культурного рівня молоді;
впровадження механізму інформування молодіжної громади засобами масової
інформації та Інтернет ресурсу;
активізація зусиль на утвердження в суспільній свідомості, а саме в свідомості
молоді міста, цінностей інституту сім’ї, розуміння визначальної ролі сім’ї в житті
суспільства, вихованні відповідального батьківства і підвищення авторитету і
стійкості шлюбу;
- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді міста, високої патріотичної
свідомості, національної гідності, формування і розвиток мотивації, спрямованої на
підготовку до виконання громадського і конституційного обов'язку щодо захисту
національних інтересів України.
3.

Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу:
- розширити мережу молодіжних громадських організацій міста, створити умови
для реалізації ними державної молодіжної політики;
- оптимізувати умови для повноцінної самореалізації молоді, реалізації її творчого
потенціалу;

підвищувати рівень популярності освіти, стимулювати молодь до здобуття вищої
освіти та роботи за спеціальністю;
- популяризувати волонтерський рух, створювати волонтерські загони в місті;
- створити функціональну систему забезпечення молоді житлом; утвердити в
свідомості молоді міста цінності інституту сім’ї, розуміння визначальної ролі сім’ї в
житті суспільства, виховання відповідального батьківства і підвищення авторитету і
стійкості шлюбу;
- підвищити національну гідність, патріотичну свідомість;
- підвищити творчу самореалізацію та всебічний розвиток молоді, підвищити
молодіжні ініціативи у різних сферах життєдіяльності та розвиток заходів стимулювання
підвищення культурного рівня молоді;
- розвивати молодіжний туризм.
-

4.
Основні заходи реалізації Програми:
1.
Забезпечення діяльності молодіжного виконкому при Липовецькій міській
раді, розроблення плану його діяльності.
Міська рада
Щорічно
2.

Сприяння створенню органів учнівського самоврядування.
Відділ освіти,
Постійно

3.
Участь у навчанні лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій,
лідерів органів учнівського самоврядування, науково-практичних конференціях та
семінарах щодо налагодження соціального партнерства між громадськістю та органами
державної влади тощо.
Відділ освіти
Щороку
4.
питань.

Участь у громадських слуханнях щодо вирішення актуальних молодіжних
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно

5.
Участь у виїзних навчальних семінарах, тренінгах, конференціях для
активної молоді, лідерів та активістів дитячих, молодіжних громадських організацій,
органів учнівського та студентського самоврядування, які проводить управління у
справах сім’ї та молоді Київської облдержадміністрації.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді,
відділ освіти, молодіжні громадські
організації (за згодою)
Постійно
6.
Проведення інформаційних заходів, спрямованих на популяризацію та
розвиток молодіжних рухів міста.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді,

ЗМІ міста
Постійно
7.
Забезпечення участі активної молоді в обласних форумах, конференціях, що
спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді,
відділ культури, відділ освіти
Постійно
8.
Налагодження системи міжобласного і міжрайонного молодіжного та
студентського обміну, сприяння залученню молоді до участі в обласних молодіжних
мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходах.
Відділ освіти, соціальна служба для
сім’ї, дітей та молоді,
відділ культури,
Постійно
9.
Проведення напередодні державних свят - Дня молоді та заходів, що
сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем державотворення, розвитку демократії
та громадянського суспільства, участі молоді у реалізації державної молодіжної політики.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді,
відділ культури, відділ освіти
Щороку
10.
Надання профорієнтаційних послуг молоді з числа незайнятого населення
шляхом оперативного інформування про потреби ринку праці у працівниках відповідних
професій та кваліфікації.
Центр зайнятості
Постійно
11.
Проведення тематичних лекцій, семінарів, тренінгів, круглих столів,
форумів, заходів, головною ідеєю яких буде популяризація традицій, звичаїв, побуту
нашого народу, відродження українських сімейних цінностей.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді, управління освіти,
відділ культури
Постійно
12.
Сприяння проведення військово-патріотичних акцій, спартакіад з військовоприкладних видів спорту, для допризовної молоді.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді,
відділ культури, відділ освіти
Щорічно квітень - травень
13.
Сприяння розвитку молодіжного туризму по історичних місцях Вінниччини
та проведення етнографічних.
Відділ культури, відділ освіти,

соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно
14.
Забезпечення своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення
умов для навчання і розвитку обдарованих дітей.
Відділ освіти, відділ культури,
соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно
15.
Забезпечення щорічного вручення молодіжних премій міського голови
кращим представникам молоді міста Липовець, з нагоди відзначення Дня молоді.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді
Щороку
16.
Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних,
міжрайонних конкурсах, фестивалях тощо.
Відділ освіти, соціальна служба для
сім’ї, дітей та молоді, відділ
культури,
Постійно
17.

Проведення для молоді новорічних та Різдвяних свят.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді,
відділ культури
Щороку

18.
Проводити бесіди, тренінги, лекції тощо, щодо профілактики негативних
проявів у дитячому та молодіжному середовищі.
Відділ освіти, центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Постійно
19.
Розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди здорового
способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та
молоді, центральна районна лікарня,
служба у справах дітей РДА
Постійно
20.
Проведення перевірки стану дотримання розважальними закладами у місцях
масового відпочинку громадян вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, продажу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів неповнолітнім.
Служба у справах дітей ,
громадське формування з охорони
громадського порядку
Постійно

21.
Здійснення освітньо-виховних заходів з правової освіти молоді міста та
висвітлення їх в засобах масової інформації.
Відділ освіти, управління юстиції,
соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді,
ЗМІ міста
Постійно
4. Механізм реалізації Програми
Основна частина завдань Програми здійснюється шляхом впровадження заходів
відповідно до плану реалізації Програми на міському рівні.
Виконання завдань, передбачених Програмою, покладено міську раду.
Впровадження даної Програми дасть можливість об'єднати зусилля структурних
підрозділів, молоді міста та забезпечити комплексний підхід у вирішенні основних
завдань Програми.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок та в межах коштів,
передбачених у бюджеті міста, та інших джерел не заборонених законодавством.
План
використання коштів передбачених на виконання Програми оптимізації
роботи з молоддю на 2020 р.

№ п/п

Назва заходу

Необхідна сума для
реалізації, тис. грн.

Забезпечення діяльності молодіжного виконкому
при Липовецькій міській раді.
2.
Проведення тематичних лекцій, семінарів, тренінгів,
круглих столів, форумів, заходів. Забезпечення
участі членів молодіжного виконкому та активної
молоді в культурно-масових заходах міста.
3.
Проведення заходу щодо вручення премії
переможцям олімпіад з математики, фізики та
інформатики.
4.
Придбання призів, грамот кращим представникам
молоді міста Липовець, з нагоди відзначення Дня
молоді
Секретар міської ради
1.

Заступник міського голови

1,5

3,5

2,5

2,5
А. Лебідь

О. Фоміна

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30

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

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №733
Від 19 травня 2020 р.

71 сесія 7 скликання

Про внесення змін до міських програм
Відповідно до ст. 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
у зв’язку із необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши
інформацію заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Фоміної О.В.,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Зменшити фінансування заходів міської Програми проведення культурно-масових
заходів у 2020 році (далі – Програма), затвердженої рішенням 65 сесії Липовецької міської
ради 7 скликання від 17.12.2020 р. № 672 “Про затвердження міських програм” на 6 тис.
573 грн..
2. Зменшити фінансування заходів міської Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2020 р. (далі – Програма), затвердженої рішенням 65 сесії Липовецької міської
ради 7 скликання від 17.12.2019 р. № 672 “Про затвердження міських програм”, на 5 тис.
грн..
3. На реалізацію заходів міської Програми підтримки навчальних закладів на
території м. Липовець на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 49
сесії Липовецької міської ради 7 скликання від .09.2018 р. № “Про затвердження міської
програми”, виділити кошти у сумі 5 тис. грн..
4. Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань соціальноекономічного розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.), а
організацію виконання - заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Зав. фін.-госп. відділом

Дзіпетрук І.В.

Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

Виконавець

Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№734

Від 19 травня 2020 року

71 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. 1.11; 4.1; 4.4 Основних заходів «Програми соціальноекономічного розвитку м. Липовець на 2020р.» виклавши їх у наступній редакції:
Обсяг
фінансува Джерело
виконання,
фінансуння
вання
тис.
грн..
Термін

№
з/п
1

Назва заходів, програм і проектів

Відповідальні за
виконання

2

3

4

5

6

1. Житлово-комунальне господарство
Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства
1.11

380,448

Виконавчий
комітет

Протягом 2020
року

Загальний
(-14,040)
фонд

14,040

Бюджет
розвитку

4. Культура та спорт
Виконавчий
комітет

Протя- 123,427
гом 2020
(-6,573)
року

4.1

Проведення культурно-масових
заходів

4.4

ПротяРозвиток фізичної культури і спорту Виконавгом 2020
чий комітет
громади м.Липовець
року

99,0
(-5,0)

Загал.
Фонд
Загал.
Фонд

2. Доповнити Основні заходи «Програми соціально-економічного розвитку м.
Липовець на 2020 р.» пунктами наступного змісту:
Обсяг
Термін
фінансува Джерело
Відповідальні
виконання,
за
№
фінансуння
Назва заходів, програм і проектів
виконання
вання
тис.
з/п
грн...
1

2

3

4

5

6

Протягом
2020
року

6,573

Бюджет
розвитку

Протягом
2020
року

5,000

1. Житлово-комунальне господарство
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул.Ломоносова в м.
1.16
Липовець

Виконавчий
комітет

7.Різне.
Забезпечення виконання Програми
підтримки навчальних закладів на
7.12 території м. Липовець на 2018-2020
рр.

Виконавчий
комітет

Загал.
Фонд

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 – заступникам міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Зав. фін.-госп. відділом

МИКОЛА ГРУШКО
Дзіпетрук І.В.

Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

Виконавець

Кропивницький С.С
Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Липовецької міської ради

«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста Липовець»
Цей аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Липовецької міської ради
«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного) алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) у визначений нічний час доби з 22 00 до 8 00 на території
населених пунктів Липовецької міської ради» розроблений на виконання та з

дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної; політики у сфері
господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акту» (зі змінами).
Регуляторний орган – Липовецька міська рада.
Розробник проекту регуляторного акта – заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
1.

Визначення проблеми

Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За
рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. Також за
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за
вживанням алкоголю серед дітей та молоді.
Проблема пияцтва та алкоголізму в місті на даний час не лише не втрачає своєї
актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш небезпечних для
суспільства форм та проявів. Вживання пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових, особливо серед молоді, є однією з основних
причин становлення на злочинний шлях.
22 березня 2018 року Верховною Радою України було прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам
місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» № 2376-VIII
(надалі - Закон). У відповідності до положень вказаного вище Закону органи місцевого
самоврядування наділені повноваженнями встановлювати заборону продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких
органів час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та
встановлюють адміністративну відповідальність за недотримання встановлених заборон.
Протягом останніх років спостерігається збільшення чисельності людей, а особливо
молоді, які постійно вживають алкогольні напої, слабоалкогольні напої, що у свою чергу
поступово призводить до звикання, а потім до залежності. Беручи до уваги таку
тенденцію, стає зрозумілим поступове зростання кількості злочинів, скоєних у стані
алкогольного сп’яніння (особливо у нічний час доби). Немирівською місцевою
прокуратурою вивчено стан протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим у стані
алкогольного сп’яніння, встановлено, що із загального числа зареєстрованих у 2019 році
на території Липовецького району кримінальних правопорушень 14,6% злочинів вчинено
у стані алкогольного сп’яніння, для порівняння у 2018 р. - 8,8 %, 2017 р. – 7,1%.
Згідно інформації Липовецького ВП Немирівського ГУНП у Вінницькій області на
території Липовецького району було складено:
- 474 протоколи за ст. 178 КУпАП «Розпивання спиртних напоїв у громадських
місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді»;
- 145 протоколів за ст. 130 КУпАП «Керування транспортними засобами у стані
сп’яніння»;
- 98 протоколів за ст. 173 «Дрібне хуліганство».
Також суттєвою проблемою є постійне скупчення людей біля МАФів та
стаціонарних об’єктів торгівлі (так званих нічних магазинів) у нічний час доби, що
спричиняє значне порушення тиші та призводить до скарг мешканців міста.

Визначена проблема не вирішується за допомогою ринкових механізмів
підприємствами роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом, у зв'язку з їх
бездіяльністю всупереч порушенню прав та законних інтересів населення, а тому потребує
державного регулювання.
Ця проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у
зв’язку з їх відсутністю.
Саме тому існує нагальна необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання
зазначеної соціальної проблеми, а саме впорядкування обігу алкогольних напоїв.
Зменшення проміжку часу торгівлі алкогольними напоями в нічний час дозволить
зменшити вживання алкогольних напоїв, а це призведе до зменшення рівня
правопорушень скоєних у стані алкогольного сп’яніння, зніме напругу в суспільстві,
призведе до чистоти під’їздів, дворів та території міста в цілому, сприятиме покращенню
загального мікроклімату в місті та сприятиме розвитку здорового способу життя особливо
молоді.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Громадяни
+
Держава
+
Суб’єкти господарювання, у
+
тому числі суб’єкти малого
підприємництва

Ні

Прийняття даного рішення повинно активізувати громаду міста на допомогу
виявлення порушень, та спонукати суб’єктів підприємництва з розумінням і
відповідальністю ставитись до виконання цього рішення.
З метою вирішення та розв’язання визначеної проблеми запропоновано прийняття
проекту рішення Липовецької міської ради «Про встановлення заборони продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в
межах міста Липовець» з дотриманням процедури оприлюднення та обговорення.
2. Цілі державного регулювання
Проект рішення Липовецької міської «Про встановлення заборони продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в
межах міста Липовець» спрямований на:
впорядкування реалізації алкогольних напоїв в торговельних об’єктах міста
шляхом обмеження продажу у встановлений час;
зниження споживання алкогольних напоїв через часове обмеження їх реалізації та
збереження законних інтересів, життя та здоров’я населення міста;
збереження тиші на території міста у вечірній та нічний час, дотримання
громадського порядку;
попередження правопорушень пов’язаних із зловживанням алкоголю;
популяризація здорового способу життя серед населення міста, особливо молоді.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи
Альтернатива №1 Залишення
існуючої на даний момент
ситуації без обмежень

Опис альтернативи
Відмова від встановлення заборони продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у
нічний час та залишення існуючої ситуації без змін
Є неприйнятною оскільки втрачається можливість
формування в суспільстві здорового способу життя,
зниження рівня споживання пива, алкогольних та
слабоалкогольних напоїв особливо серед молоді.

Альтернатива № 2 очікування
прийняття нормативно-правових
актів на загальнодержавному
рівні)

Є неприйнятною, оскільки до прийняття на
загальнодержавному рівні нормативно-правових актів
щодо заборони реалізації алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час,
неможливо досягнути цілей, визначених у розділі ІІ
цього Аналізу регулятивного впливу.

Альтернатива №3 Прийняття
регуляторного акту, положення
якого спрямовані на введення
окремих заборон щодо реалізації
алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива на території
населених пунктів Липовецької
міської ради у нічний час

Рішенням Липовецької міської ради заборонити
продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) у визначений нічний час доби з 22 00 до 8
00
на території населених пунктів Липовецької міської
ради».
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання,
визначених у розділі ІІ даного аналізу регуляторного
впливу, у тому числі в частині профілактики та
протидії проявам пияцтва, зокрема, надмірного
вживання алкоголю серед молоді.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид
альтернативи
Альтернатива 1

Вигоди

Витрати

Відсутність
можливого
невдоволення серед суб’єктів
господарювання,
на
яких
розповсюджується
дія
регуляторного акту.

Збільшення кількості
правопорушень на території
міста в нічний час та
фактичної кількості
правопорушень, що
скоюються у стані
алкогольного сп’яніння у
нічний час.

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3
\

Зменшення кількості
правопорушень на території

Обмеження реалізації
(продажу) алкогольних,

міської ради в нічний час та
фактичної кількості злочинів,
що відбуваються у стані
алкогольного сп’яніння у нічний
час;
Захист мешканців міста від
негативного впливу шуму на
стан здоров’я та відпочинок у
нічний час;
Запобігання шкідливому впливу
алкоголю на стан здоров’я
громадян, профілактика та
протидія проявам пияцтва,
зокрема, надмірного вживання
алкоголю серед молоді.
Прозорість дій органу місцевого
самоврядування: встановлення
єдиних вимог до обов'язків у
сфері торгівельної діяльності
алкогольними,
слабоалкогольними напоями,
пивом.

слабоалкогольних напоїв, вин
столових та пива (крім
безалкогольного) на території
населених пунктів
Липовецької міської ради
шляхом заборони їх реалізації
у період з 22.00 до 08.00
години кожного дня значним
чином може вплинути на
зменшення продажу
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин
столових та пива (крім
безалкогольного) суб’єктами
підприємницької діяльності,
що сприятиме зменшенню
сум сплаченого акцизного
податку (міський бюджет
недоотримає надходження
акцизного податку
Витрати на оприлюднення
регуляторного акту.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид
Вигоди
альтернативи
Альтернатива1
(Залишення існуючої на
Доступне придбання алкогольних,
даний момент ситуації без слабоалкогольних напоїв, вин
обмежень)
столових (можливість придбання
алкогольних напоїв у нічний час)

Альтернатива 2

Відсутні (можливість придбання
алкогольних напоїв у нічний час)

Витрати
Залишається високій рівень
споживання алкоголю, що в
результаті призведе до
збільшення негативних
соціальних наслідків:
витрати на сплату
адміністративних штрафів
внаслідок вчинення
правопорушень у стані
алкогольного сп’яніння.
Втрачається можливість
зниження рівня
правопорушень, у тому числі
скоєних у стані алкогольного
сп’яніння та формування в
суспільстві здорового
способу життя, не вбачається
досягнення цілей протягом
невизначеного терміну.
Відсутні (Не вбачається
досягнення цілей протягом

(Очікування

невизначеного терміну)

прийняття
нормативно правових актів на
загальнодержавному
рівні)
Ал
Альтернатива 3
(Прийняття
регуляторного акту)

Забезпечення спокою та здорового
відпочинку у нічний час;
Покращання криміногенної
обстановки, зменшення випадків
нападу на громадян у нічний час
особами, які перебувають у стані
алкогольного сп’яніння;
Впорядкування продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин
столових суб’єктами
господарювання (крім закладів
ресторанного господарства)
населених пунктів Липовецької
міської ради з 22:00 до 08:00
години.

Обмеження можливості
придбання окремими
особами пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв в
нічний час доби.
Незначні часові незручності
при придбанні алкогольних
напоїв.

Захист мешканців населених
пунктів Липовецької міської ради
від негативного впливу шуму на
стан здоров’я мешканців та
відпочинок у нічний час.
Запобігання шкідливому впливу
алкоголю на стан здоров’я
громадян, профілактика та протидія
проявам пияцтва, зокрема,
надмірного вживання алкоголю
серед молоді.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі, Мікро

Кількість
суб’єктів
господарювання,
що
підпадають під дію
регулювання, одиниць

-

-

1

Питома вага групи у
загальній
кількості,

-

-

100 %

Разом
1

100 %

відсотків

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1; 2

Суб’єкти господарювання, які
отримали погодження на
встановлення цілодобового або
подовженого режиму роботи,
матимуть змогу реалізовувати
алкогольні, слабоалкогольні
напої та пиво (окрім
безалкогольного) на території
Липовецької міської ради у
нічний час, що відповідно
сприятиме збільшенню виручки
об’єктами торгівлі.

Втрачається можливість
зниження рівня правопорушень,
у тому числі скоєних у стані
алкогольного сп’яніння та
формування в суспільстві
здорового способу життя для
громади міста.

Альтернатива 3

Зменшення випадків псування
майна підприємств роздрібної
торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями та
пивом громадянами, які
перебувають у стані
алкогольного сп’яніння, у нічний
час.

Обмеження реалізації
(продажу) алкогольних,

слабоалкогольних напоїв, вин
столових та пива (крім
безалкогольного) на території
Липовецької міської ради
шляхом заборони їх реалізації у
період з 22.00 години до 08.00
Забезпечення на території міста
години кожного дня значним
тиші та громадського порядку у
чином вплине на зменшення
нічний час, профілактики та
продаж алкогольних,
протидії проявам пияцтва,
слабоалкогольних напоїв, вин
зокрема, надмірного вживання
столових та пива (крім
алкоголю серед молоді.
безалкогольного) суб’єктами
Зменшення виручки від продажу підприємницької діяльності, що
алкогольних, слабоалкогольних сприятиме зменшенню виручки
об’єктами торгівлі
напоїв та пива.
Витрати на розширення
асортименту товарів (крім
підакцизних) з метою залучення
широкого кола покупців.
Витрати, які будуть виникати у суб’єктів господарювання великого і
середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
Великих підприємств з кількістю працюючих більше 250 чоловік на території
міста немає, тому і аналіз по великих підприємствах відсутній.
Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, тис. грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів
господарювання середнього підприємництва, згідно
з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на
одного суб’єкта господарювання, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта»)

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб'єктів
господарювання середнього підприємництва згідно з
додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на
одного
суб'єкта
господарювання
середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта»)

Не вбачається

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів
господарювання середнього підприємництва згідно з
додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на
одного
суб’єкта
господарювання
середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта»)

Не вбачається

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

Рейтинг
результативності
(досягнення
цілей під час
вирішення
проблеми)
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою
оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

Визначена проблема продовжує існувати і не може
бути розв’язана.

0

Не забезпечує досягнення цілей державного
регулювання. Ця альтернатива є неприйнятною,
оскільки збільшується кількість звернень
мешканців міста до правоохоронних органів,
органів місцевої влади щодо стану громадського
порядку в нічний період доби. Крім того,
втрачається можливість формування в суспільстві
здорового способу життя, зниження рівня
споживання пива, алкогольних та
слабоалкогольних напоїв.
Не забезпечує досягнення цілей державного
регулювання на невизначений термін.

Альтернатива 3

Досягнення запропонованим регуляторним актом
встановлених цілей є можливим з певними
втратами для суб'єктів господарювання та держави
(органу місцевого самоврядування), але ці втрати є
такими, що виправдовуються вигодами, які
виникають внаслідок дії акта та стосуються прав,
законних інтересів та здоров'я населення.

4

При обмеженні суб’єкти господарювання
недоотримають виручку (часткове зменшення
виручки від реалізації у нічний час алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та пива (окрім
безалкогольного), але при цьому зменшиться
кількість злочинів, що можуть бути скоєні у стані
алкогольного сп’яніння та випадки розпивання
спиртних напоїв в громадських місцях І поява в
громадських місцях у нетверезому стані. Даний
регуляторний акт відповідає потребам у
розв’язанні визначеної проблеми та принципам
державної регуляторної політики. Затвердження
такого регуляторного акта забезпечить поступове
досягнення встановлених цілей.

Рейтинг

Вигоди

Витрати

результативності

(підсумок)

(підсумок)

Суб’єкти
господарювання, які
отримали погодження на
встановлення
цілодобового або
подовженого режиму
роботи, матимуть змогу
реалізовувати
алкогольні,
слабоалкогольні напої та
пиво (окрім
безалкогольного) на
території ОТГ у нічний
час, що відповідно
сприятиме в певній мірі
збільшенню виручки
об’єктами торгівлі.

Втрачається
можливість зниження
рівня правопорушень
на території міста, у
тому числі скоєних у
стані алкогольного
сп’яніння та
формування в
суспільстві здорового
способу життя для
громади.

Суб'єкти
господарювання, які
отримали погодження на

Не вбачається .
Проте, при цьому
втрачається

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Не забезпечує
досягнення цілей
державного
регулювання

Отримання виручки
об’єктами торгівлі
протягом всієї доби.

Не забезпечує
досягнення цілей
державного

встановлення
цілодобового або
продовженого режиму
роботи, матимуть змогу
реалізовувати
алкогольні,
слабоалкогольні напої та
пиво (окрім

можливість зниження регулювання.
правопорушень, у
тому числі скоєних у
стані алкогольного
сп’яніння та
формування в
суспільстві здорового
способу життя для
громади.

безалкогольного) на
території міста у нічний
час, що відповідно
сприятиме в певній мірі
збільшенню виручки
об’єктами торгівлі.
Альтернатива 3

Забезпечення на
території громади тиші
та громадського порядку
у нічний час,
профілактики та протидії
проявам пияцтва,
зокрема, надмірного
вживання алкоголю
серед молоді.
Кількість скарг, що
подаються мешканцями
місця знизиться на 15 %.
Запобігання шкідливому
впливу алкоголю на стан
здоров’я громадян,
профілактика та
протидія проявам
пияцтва, зокрема,
надмірного вживання
алкоголю серед молоді.

Незначні часові
незручності для
громадян при
придбанні
алкогольних напоїв.
Часткове зменшення
виручки від
реалізації у нічний
час алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв та пива (окрім
безалкогольного).
При цьому, не
виключається
можливість у
подальшому
зростання виручки у
денний та вечірній
час роботи об’єктів
торгівлі.

Забезпечення на
території міста
громадського порядку у
нічний час, що дозволить
зменшити кількість
правопорушень.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від

Цей регуляторний
акт відповідає
потребам у
розв’язанні
визначеної проблеми
та принципам
державної
регуляторної
політики.
Затвердження такого
регуляторного акта
забезпечить
досягнення
встановлених цілей зі
збереженням
справедливого
балансу інтересів
суб'єктів
господарювання,
територіальної
громади та
регуляторного
органу.

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого регуляторного

альтернативи
Альтернатива
1;2

Аргументи для переваги відсутні.

акта
Відсутні.

Проблема залишається невирішеною.
Альтернатива 3 Обрана альтернатива є найбільш
раціональним варіантом врахування
інтересів основних груп, на яких ця
проблема справляє вплив.
Досягнення запропонованим
регуляторним актом встановлених
цілей є можливим з певними
втратами для суб’єктів
господарювання та держави, але ці
втрати є такими, що
виправдовуються вигодами, які
виникають внаслідок дії акта та
стосуються прав, законних інтересів
та здоров’я населення

Враховуючи, що запропонований
регуляторний акт є нормативним
актом органу місцевого
самоврядування, зовнішнім
фактором впливу на дію акту є
внесення змін до законодавства
України, яке регламентує надання
та здійснення органами місцевого
самоврядування відповідних
повноважень.
Нелегальна торгівля алкогольними
напоями, пивом.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
1. Для розв’язання визначеної проблеми необхідно на засіданні Липовецької
міської ради прийняти рішення «Про встановлення заборони продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в
межах міста Липовець»
2. Досягнення вищезазначених цілей можливе за умови прийняття Липовецької
міською радою регуляторного акта, його оприлюднення у встановленому
порядку, проведення інформаційної кампанії та об’єднання зусиль виконавчих
органів міської ради, суб’єктів господарювання та правоохоронних органів по
розв’язанню визначеної проблеми.
3. Поширити дію цього рішення на всіх суб'єктів господарювання на території
Липовецької міської ради незалежно від форм власності, які зареєстровані в
установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства.
4. Суб’єктам господарювання рекомендувати інформувати покупців про прийняте
Липовецькою міською радою рішення.
5. Доручити загальному відділу Липовецької міської ради (Соловйовій Н.С.)
довести вимоги цього рішення до відома всіх суб'єктів підприємницької
діяльності на території Липовецької міської ради, які підпадають під його дію.
6. З метою забезпечення поінформованості громади та суб’єктів господарювання
прийняте рішення Липовецької міської ради буде оприлюднене на офіційному
сайті Липовецької міської ради та в районній газеті «Липовецькі вісті».
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування,

фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
Прийняття регуляторного акта забезпечить реалізацію прав та законних інтересів
територіальної громади селища Крижопіль шляхом покращення стану громадського
порядку, що полегшить роботу правоохоронних органів, а також зменшить вплив
алкоголю на стан здоров'я членів громади, у т.ч. молодого покоління, сприятиме
зменшенню кількості злочинів, вчинених особами у стані алкогольного сп'яніння.
Аналіз вигод і втрат
Вигоди

Орган
самоврядування

місцевого

Населення громади

Суб’єкти
підприємницької діяльності

Втрати

Забезпечення тиші у
нічний час,зменшення скарг
громадян на порушення
громадського правопорядку,
зменшення
кількості
злочинів, скоєних особами у
стані сп’яніння, зменшення
зростання
алкогольної
залежності, особливо серед
молоді

Пов'язані
з
процедурою
розробки
регуляторного акта (витрати
робочого часу спеціалістів,
пов’язані з підготовкою
регуляторного акта та на
оприлюднення
регуляторного акта, тощо)

Запобігання
шкідливому
впливу
алкоголю на стан здоров’я
та моральності суспільства,
поліпшення умов життя,
повноцінний відпочинок у
вечірній та нічний час

Відсутні
матеріальні
втрати.
Незначні часові незручності
при придбанні алкогольних
напоїв

Участь
у
Втрати, пов'язані із
формуванні
здорового можливим
зменшенням
життя,
підвищення обсягу
продажу
соціальної відповідальності алкогольних напоїв та пива
бізнесу перед суспільством

Можливості досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу
регуляторного впливу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальними та
обґрунтованими і не потребують значних додаткових витрат.
Ефективне досягнення мети проекту можливе за умови співпраці органів
місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо контролю за реалізацією
зазначених підакцизних товарів, враховуючи обмеження і заборони, а також за умови
додержання суб'єктами господарювання вимог цього рішення Липовецької міської ради.

Впровадження та виконання вимог проекту регуляторного акту не потребує
додаткового забезпечення ресурсами.
Зазначене регулювання стосується суб'єктів господарювання, що здійснюють
господарську діяльність на території Липовецької міської ради з реалізації алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та пива (окрім безалкогольного).
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта - не обмежений, оскільки
нормативно-правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено акт, мають
необмежений термін чинності.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію
запропонованого регуляторного акта та за результатами здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторного акту до нього можуть вноситись відповідні зміни та
доповнення.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії
регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).
1. Загальна кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
та пивом на території Липовецької міської ради у порівнянні на дату:
- базового відстеження результативності регуляторного акта;
- повторного відстеження результативності регуляторного акта;
- періодичного відстеження результативності регуляторного акта.
2. Моніторинг надходження скарг від населення про порушення правопорядку та
тиші в нічний час.
3. Загальна кількість випадків адміністративних правопорушень за порушення
вимог ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в
громадських місцях у нетверезому вигляді), за порушення вимог ст. 173 КУпАП (дрібне
хуліганство), яке вчинюється в стані алкогольного сп'яніння, одиниць.
4. Кількість суб'єктів господарювання, які порушують встановлені даним
регуляторним актом обмеження, у тому числі кількість об'єктів торгівлі, у яких виявлені
факти продажу у нічний час алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (окрім
безалкогольного) .
5. Рівень інформованості суб'єктів господарювання про існування даного
регуляторного акта.
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки
визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Відстеження результативності буде здійснюватися двома методами: статистичним
та соціологічним (опитування населення селища з метою вивчення громадської думки з

питань запровадження часових обмежень роздрібного продажу пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових у нічний час).
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо проекту
регуляторного акта приймаються в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення
розробником проекту до виконавчого комітету Липовецької міської ради: вул. Василя
Липківського,30, м. Липовець, Вінницька область тел. 2-32-55 та електронною поштою
lypovetsmr@gmail.com.

Міський голова

М. Грушко

Додаток 2
до
Методики
аналізу

проведення

впливу регуляторного акта

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання середнього і мікро- підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта
Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні –
2002 годин (Норми тривалості робочого часу на 2020 рік. Лист Мінсоцполітики «Про
розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік» 29.07.2019 № 1133/0/206-19.)
Для розрахунку використано розмір мінімальної заробітної плати станом на
01.01.2020 р. - 4723 грн. У погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн. (ст.8
Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX).
№ п/п

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Витрати на придбання основних
фондів, обладнання та приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення кваліфікації

-

-

2.

Податки, при здійсненні такого
виду діяльності, тис. гривень

-

-

3.

Витрати, пов'язані із веденням
обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам,

-

-

Витрати,
пов'язані
з
адмініструванням
заходів
державного нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних санкцій,
виконання
рішень/приписів),
гривень

-

-

Витрати
на
отримання
адміністративних
послуг
(дозволів, ліцензій, сертифікатів,
атестатів, погоджень, висновків,
проведення
незалежних/обов'язкових
експертиз, сертифікації, атестації

-

-

1.

гривень
4.

5.

тощо)
та
інших
послуг
(проведення наукових, інших
експертиз, страхування тощо),
гривень
6.

7.

Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські товари
тощо), гривень
Витрати, пов'язані із наймом
додаткового персоналу, гривень

-

-

Не передбачається
-

8.

Інше (уточнити), гривень

-

-

9.

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4
+ 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10.

Кількість суб’єктів
господарювання великого та
середнього підприємництва, на
яких буде поширено регулювання,
одиниць
Сумарні витрати суб'єктів
господарювання малого та мікро
підприємництва, на виконання
регулювання (вартість
регулювання) (рядок 9 х рядок
10), гривень

-

-

-

-

11.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять

Витрати на придбання
основних фондів,
обладнання та приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення
кваліфікації персоналу
тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів
(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять
років

Податки та збори (зміна
розміру податків/зборів,
виникнення
необхідності у сплаті

Оплата ліцензії та сплата акцизного
податку відповідно до норм чинного
законодавства

-

податків/зборів)

Вид витрат

-

Витрати* на ведення
обліку, підготовку та
подання звітності (за
рік)

Витрати, пов'язані із
веденням обліку,
підготовкою та поданням
звітності державним
органам (витрати часу
персоналу)

Витрати на
оплату
штрафних
санкцій за рік

Разом за рік

Витрати
за п'ять

-

-

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам,
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату
спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат

Витрати* на
адміністрування
заходів державного
нагляду (контролю)
(за рік)

Витрати на
оплату
штрафних
санкцій та

Разом за
рік

Витрати
за п'ять

усунення
виявлених
порушень (за
рік )

Витрати, пов'язані з
адмініструванням
заходів державного
нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних
санкцій, виконання
рішень/ приписів тощо)

-

-

-

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату
спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат

Витрати на
проходження
відповідних
процедур
(витрати часу,
витрати на
експертизи,

Витрати
безпосереднь
о на дозволи,
ліцензії,
сертифікати,
страхові

Разо
м за
рік

Витрати за п'ять

Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків,
проведення незалежних
/обов'язкових експертиз,
сертифікації, атестації
тощо) та інших послуг
(проведення наукових,
інших експертиз,
страхування тощо)

Вид витрат

тощо)

поліси (за рік
— стартовий)

-

-

За рік (стартовий)

-

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати на оборотні
активи (матеріали,
канцелярські товари
тощо)

Незначні витрати

Незначні витрати

-

Витрати за п'ять
років
Незначні витрати

Вид витрат

Витрати на оплату праці
додатково найманого
персоналу

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом
додаткового персоналу

Не передбачається

-

Тест
малого підприємництва (М-тест)
1. Консультації
регулювання.

з

суб’єктами

підприємництва

щодо

оцінки

впливу

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів
підприємництва, та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно
для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 29 січня по 28 лютого
2020 р.

Порядк
овий
номер

Вид консультації

Кількість
учасників,
осіб

Основні результати
консультацій (опис)

1

Проведення громадських слухань

17

2

Робочі зустрічі з представниками
підприємств торгівлі

1

Надано пропозиції щодо
вдосконалення розробленого
проекту акта
Обговорення основних
аспектів проекту регуляторного
акта. Підприємців
проінформовано щодо
запровадження регулювання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва:
Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: всього 1
(одиниць);
питома вага суб’єктів підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %, (відповідно до таблиці “Оцінка
впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”)
3. Розрахунок витрат суб’єктів підприємництва на виконання вимог регулювання
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів підприємництва на виконання регулювання
№
п/п

Найменування оцінки

У перший рік
(стартовий рік
впровадження
регулювання)

Періодичні Витрати
(за
за п’ять
наступний років
рік)

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів середнього, малого, мікро підприємництва на виконання
регулювання

1

Придбання необхідного обладнання
(пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на
відповідний облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого
самоврядування
Процедури експлуатації обладнання
(експлуатаційні витрати - витратні
матеріали)

0

0

0

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання
(технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури, зменшення прибутку
суб’єктів господарювання), гривень

10 000

8000

40000

6

Кількість суб’єктів господарювання, що
повинні виконувати вимоги регулювання,

1

1

1

3

одиниць
Сумарно, гривень

7

10 000

8000

50000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів підприємництва щодо виконання
регулювання
Процедури отримання первинної інформації
про вимоги регулювання
Витрати на отримання інформації про
регуляторний акт
22,43грн.*30хв.(0,5 год.)=11,21грн
Процедури організації виконання вимог
регулювання
Формула:
Витрати часу на розроблення та
організацію внутрішніх для суб’єкта
господарювання процедур впровадження
вимог регулювання (2 год. х 22,43 грн.)
Процедури офіційного звітування

11,22

11

8

9

11,22

44,86

-

44,86

0

0

0

Процедури щодо забезпечення процесу
перевірок

0

0

0

12

Інші процедури (уточнити)

_

_

_

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 8 + 9 + 10+ 11 + 12)
Кількість суб’єктів підприємництва, що
повинні виконати вимоги регулювання,
одиниць

56,08

Х

56,08

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість
суб’єктів підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х
рядок 15)

56,08

10

15

16

1

Х

56,8

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро
підприємництва.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування
регулювання: виконавчий комітет Липовецької міської ради.

Процедура
Вартість
Оцінка
Оцінка
регулювання суб’єктів
Витрати на
часу
кількості
кількості
малого
Планові
адмініструва
процедур за
підприємництва
суб’єктів,
витрати співробітника
ння
рік, що
(розрахунок на одного часу на
органу
що
регулювання (за
типового суб’єкта процедуру державної припадають
на
одного
рік), гривень
господарювання
влади
підпадають
суб’єкта
малого
під дію
відповідної
процедури
підприємництва)
1.
Облік суб’єкта
101,16
категорії
регулювання
господарювання, що
грн./год.*0,5
0,5 год.
1
1
50,58
(заробітна
перебуває у сфері
год.
= 50,58
регулювання
грн.
плата)
2. Поточний контроль
за суб’єктом
—
—
—
—
—
господарювання, що
перебуває у сфері
камеральні
—
—
—
—
—
регулювання,
у
тому
виїзні
30 хв.
50,58
1
1
50,58
числі:
3. Підготовка,
затвердження та
опрацювання одного
окремого акта про
4.порушення
Реалізація вимог
одного
регулювання
окремого рішення
щодо порушення вимог
регулювання
5. Оскарження одного
окремого рішення
суб’єктами
6. Підготовка
звітності
господарювання
за результатами
регулювання
7. Інші
адміністративні
процедури (уточнити):
Разом за рік, гривень
Сумарно за п’ять років,
гривень

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

X

X

101,16

X

X

X

X

505,8

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів середнього,
підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

малого

та

мікро

Поряд
ковий
номер

Показник

Перший
рік За п’ять років
регулювання
(стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів
підприємництва на виконання регулювання

10 000

50 000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур
для суб’єктів підприємництва щодо
виконання регулювання

58,06

58,06

3

Сумарні витрати суб’єктів підприємництва
на виконання запланованого регулювання
Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання суб’єктів підприємництва

10 058,06

50 058,06

101,16

505,8

Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

10159,22

50563,14

4
5

5. Розроблення коригуючих заходів
запропонованого регулювання.

для

малого

підприємництва

щодо

Прийняття пом’якшувальних/коригуючих заходів для малого підприємництва не
передбачене.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

ПРОЄКТ

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

РІШЕННЯ

Від 19 травня 2020 року

«Про встановлення заборони продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) у визначений
час доби в межах міста Липовець»

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№735

71 сесія 7 скликання

З метою забезпечення прав та законних інтересів населення міста Липовець,
попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, а також
реалізації у місті державної політики щодо обмеження шкідливого впливу споживання
алкогольних напоїв, визнання здоров'я людини найвищою соціальною цінністю,
відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, ч. 9 ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів", Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та п. 44-1 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) в м. Липовець з 22:00 до 08:00 години.
2. Суб’єктам господарювання міста Липовець рекомендувати інформувати покупців
про прийняте Липовецькою міською радою рішення щодо заборони реалізації
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території міста
Липовець у період з 22:00 години вечора до 08:00 години ранку щоденно, враховуючи
вихідні дні та свята.
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Липовецької міської ради та в
засобах масової інформації.
4. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Міський голова

Заступник міського голови
Зав. фін.-госп. відділом

М. Грушко

Кропивницький С.С.
Дзіпетрук І.В.

Зав. відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

Виконавець

Фоміна О.В.

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

ПРОЄКТ

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

РІШЕННЯ

Від 19 травня 2020 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№736

71 сесія 7 скликання

Про затвердження Тимчасового положення
щодо встановлення розміру ставок орендної
плати за користування земельними ділянками
на території Липовецької міської ради
Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“, законів України „Про оренду землі“, „Про оцінку земель“,
розділ XII Податкового кодексу України, з метою стимулювання ефективного та
раціонального використання земель, приведення у відповідність до чинного
законодавства місцевих податків і зборів, міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити Тимчасове положення щодо встановлення розміру ставок
орендної плати за користування земельними ділянками на території Липовецької міської
ради у відсотковому відношенні до їх нормативної грошової оцінки (додаток 1).
2.
Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки за їх цільовим та
функціональним використанням у відсотковому відношенні до нормативної грошової
оцінки земель Липовецької міської ради (додаток 2).
3.
Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки за їх цільовим та
функціональним використанням у відсотковому відношенні до нормативної грошової
оцінки земель Липовецької міської ради у разі визначення та стягнення: безпідставно
збережених коштів за фактичне користування земельною ділянкою комунальної форми
власності та збитків, завданих Липовецькій міські раді внаслідок неодержання доходів за
час тимчасового невикористання земельної ділянки комунальної форми власності.
(додаток 3).

1.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

Міський голова

Микола Грушко

Додаток 1
до рішення сесії
Липовецької міської ради
сьомого скликання
___________року №____
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
щодо встановлення розміру ставок орендної плати за користування земельними
ділянками на території Липовецької міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Положення про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні
ділянки комунальної власності розроблено з метою забезпечення ефективного
використання земель Липовецької міської ради та врегулювання земельних відносин.

1.1.

1.2. Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом
України, Цивільним кодексом України, розділом XII Податкового кодексу України,
Законом України „Про оренду землі“, іншими законами України, нормативно – правовими
актами прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.
1.3. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення
підприємницької та інших видів діяльності.
1.4. Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності
громадян, юридичних осіб, комунальній власності.
Орендодавцем земельних ділянок є Липовецька міська рада, в особі
Липовецького міського голови.

1.5.

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на
підставі договору оренди землі належить право користування земельною ділянкою.
1.7. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за
плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк,
а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.

1.6.

1.8. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві
за користування земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки, що
перебувають у комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.
2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ.
2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки.

2.2.
2.3.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду на підставі
рішення міської ради.

2.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі
оренди між орендодавцем і орендарем.
2.5. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем
у суборенду без зміни її цільового призначення за письмовою згодою орендодавця, якщо
інше не передбачено умовами договору оренди.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

2.6. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна
грошова оцінка земельних ділянок.
2.7. Розмір орендної плати може бути скорегований у відповідності з вимогами
діючого законодавства.
У разі проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель розмір орендної плати
за земельні ділянки буде змінено відповідно до коефіцієнту індексації без внесення змін до
договорів оренди землі.
Розмір річної орендної плати за використання земельними ділянками
нараховується згідно з формулою:

2.8.

Опл = (Го/100%) *Кф, де
Опл – розмір річної орендної плати,
Го-нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду
(грн.),
Кф- числове значення відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до
функціонального використання.
Ставки орендної плати за землю встановлюється у відсотках від
нормативної грошової оцінки земель згідно з додатком (додається).

2.9.

3.ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.
3.1. Орендна плата підлягає сплаті з дня державної реєстрації права оренди
земельної ділянки.
3.2. Строки внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди
відповідно до Податкового кодексу України.

3.3. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди
землі, справляється пеня у розмірі 3% боргу за орендну плату несплаченої суми за кожний
день прострочення.
3.4. Несплата орендної плати за земельну ділянку протягом шести місяців
вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельною
ділянкою шляхом розірвання договору.
У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря
орендодавець отримує орендну плату на землях сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення за шість місяців, якщо протягом зазначеного
періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж
земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору
було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних
зобов’язань.

3.5.

Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

3.6.

Секретар міської ради
Завідувач відділом правової та кадрової роботи

Альона Лебідь
Олеся Назаренко

Додаток 2
до рішення сесії
Липовецької міської ради
сьомого скликання
___________року №____

Ставки орендної плати за земельні ділянки за їх цільовим та
функціональним використанням у відсотковому відношенні до
нормативної грошової оцінки земель
Липовецької міської ради

№ п/п

Функціональне використання земельної ділянки

Відсоткова
ставка
орендної
плати від
нормативної
грошової оцінки

I.
1.

Землі сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2.
3.

для ведення фермерського господарства
для ведення особистого селянського господарства, городництва,
сінокосіння, випасання худоби

7%
5%

4.
5.
6.

для індивідуального садівництва
для колективного садівництва
Для розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції

5%
5%
3%

7.
II.

Для іншого сільськогосподарського призначення
Землі житлової та громадської забудови
Землі житлової забудови

9%

1.

Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна
ділянка)

1%

2.
3.

Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Землі громадської забудови
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кіоски,
павільйони)

1%
1%

4.

7%

12%

5.

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазини,
оптові бази)

9%

6.

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС,
ГНКС)

12%

7.

для будівництва та обслуговування будівель кредитнофінансових установ (банки, ломбарди)

12%

8.

для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування

3%

9.

для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних
приміщень та інших будівель громадської забудови, які
використовуються для здійснення підприємницької та іншої
діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

3%

10.

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування

3%

11.

для будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговування (перукарні, салони краси,
хімчистки, сто, мийки, пошиття та ремонт одягу)

3%

12.

для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій

1%

13.

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови

3%

III.

Землі водного фонду
Для рибогосподарських потреб
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики
оборони та іншого призначення

IV.

Землі промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості

1%

5%

Інші землі промисловості
Землі транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства

5%

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту

5%

для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого
наземного транспорту

5%

Землі зв’язку

5%

для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів
поштового зв'язку

4%

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд
телекомунікацій

10%

для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

10%

Землі енергетики
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

12%

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії
V.

VI.

Землі технічної інфраструктури
для водопостачання та водовідведення
для газопостачання та газорозподілу
Землі рекреаційного призначення
Для індивідуального дачного будівництва
Для колективного дачного будівництва
Для інших рекреаційних цілей

Секретар міської ради
Завідувач відділом правової та кадрової роботи

12%

1%
12%
1%
3%
3%

Альона Лебідь
Олеся Назаренко

Додаток 3
до рішення сесії
Липовецької міської ради
сьомого скликання
___________року №____

Ставки орендної плати за земельні ділянки за їх цільовим та
функціональним використанням у відсотковому відношенні до

нормативної грошової оцінки земель Липовецької міської ради у разі
визначення та стягнення: безпідставно збережених коштів за фактичне
користування земельною ділянкою комунальної форми власності та
збитків, завданих Липовецькій міські раді внаслідок неодержання доходів
за час тимчасового невикористання земельної ділянки комунальної форми
власності

№ п/п

Функціональне використання земельної ділянки

Відсоткова
ставка
орендної
плати від
нормативної
грошової оцінки

I.
1.

Землі сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2.
3.

для ведення фермерського господарства
для ведення особистого селянського господарства, городництва,
сінокосіння, випасання худоби

9%
5%

4.
5.
6.

для індивідуального садівництва
для колективного садівництва
Для розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції

5%
5%
3%

7.
II.

Для іншого сільськогосподарського призначення
Землі житлової та громадської забудови
Землі житлової забудови

3%

1.

Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна
ділянка)

3%

2.
3.

Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Землі громадської забудови
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кіоски,
павільйони)

3%
3%

5.

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазини,
оптові бази)

6%

6.

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС,
ГНКС)

10%

7.

для будівництва та обслуговування будівель

7%

4.

9%

7%

кредитно-фінансових установ (банки, ломбарди)
8.

для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування

5%

9.

для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних
приміщень та інших будівель громадської забудови, які
використовуються для здійснення підприємницької та іншої
діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

3%

10.

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування

6%

11.

для будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговування (перукарні, салони краси,
хімчистки, сто, мийки, пошиття та ремонт одягу)

5%

12.

для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій

3%

13.

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови

5%

III.

Землі водного фонду
Для рибогосподарських потреб
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики
оборони та іншого призначення

IV.

Землі промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості

3%

9%

Інші землі промисловості
Землі транспорту
для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства

9%

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту

9%

для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого
наземного транспорту

9%

Землі зв’язку
для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів
поштового зв'язку
для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд
телекомунікацій

9%

4%
10%

для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

10%

Землі енергетики
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

12%

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії
V.

VI.

Землі технічної інфраструктури
для водопостачання та водовідведення
для газопостачання та газорозподілу
Землі рекреаційного призначення
Для індивідуального дачного будівництва
Для колективного дачного будівництва
Для інших рекреаційних цілей

12%

3%
12%
3%
3%
3%

Секретар міської ради
Завідувач відділом правової та кадрової роботи

Альона Лебідь
Олеся Назаренко

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

ПРОЄКТ

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

РІШЕННЯ

Від 19 травня 2020 року
Про внесення змін до рішення 67 сесії

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№737

71 сесія 7 скликання

Липовецької міської ради 7 скликання
№ 705 «Про надання дозволу на відчуження
комунального майна та затвердження
переліку об’єктів, 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.Рішення 67 сесії Липовецької міської ради 7 скликання № 705 «Про надання
дозволу на відчуження комунального майната затвердження переліку об’єктів, що
підлягають приватизації» викласти в новій редакції:
« 1. Надати дозвіл на відчуження комунального нерухомого майна, що підлягає продажу
на конкурентних засадах:
- гідровузла, розміщеного на земельній ділянці площею 560 м2, за адресою:
Вінницька область, м. Липовець, урочище «Будківка» (територія Липовецької
міської ради);
- нежитлову будівлю котельні (літ. А) загальною площею 112,4 кв.м, що
розташована за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. 40
років Перемоги, 5 б.
- будівлі «Профілакторій», площею 326 м2, що знаходиться за адресою: м.
Липовець, вул. Шевченка, 61.
2. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації:
- гідровузла, розміщеного на земельній ділянці площею 560 м2, за адресою:
Вінницька область, м. Липовець, урочище «Будківка» (територія Липовецької
міської ради);
- нежитлову будівлю котельні (літ. А) загальною площею 112,4 кв.м, що
розташована за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул.
40 років Перемоги, 5 б.
- 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 вищеперерахованого
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.
- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею до
0,1500га, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності Липовецької
міської ради, яка розташована в м. Липовець по вул. Шевченка, 61 для іншого
громадського використання.
- технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) земельної ділянки, орієнтовною площею до 0,05 га, із
земель житлової та громадської забудови комунальної власності Липовецької міської
ради, яка розташована в м. Липовець по вул. 40 років Перемоги, 5 б для іншого
громадського використання.

5.Опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу на викуп у газеті «Липовецькі
вісті» та на офіційному вебсайті Липовецької міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.
Міський голова

Грушко М.Т.

Секретар міської ради

Лебідь А.М.

Зав. Відділом правової та
кадрової роботи

Назаренко О.О.

Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи

Бабич А.І.

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 № 738
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про встановлення особистого
земельного сервітуту
Розглянувши заяву гр. Козубенка Володимира Петровича, відповідно до ст.ст. 99,
123 Земельного кодексу України, Законів України, «Про землеустрій», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасового порядку
встановлення особистих строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на земельних ділянках комунальної власності
Липовецької міської ради, міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Встановити особистий земельний сервітут гр. Козубенку Володимиру Петровичу
(інформація з обмеженим доступом) на земельну ділянку площею 0,0030 га, для
встановлення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності,
розташовану за адресою: м. Липовець, вул. Михайличенка, у зв’язку із закінченням
терміну дії договору (особистого земельного сервітуту).
1.1. Встановити строк дії договору особистого земельного сервітуту на 3 роки, з
моменту його укладення терміном до 31 березня 2023 року.
1.2. Встановити розмір плати за земельний сервітут на земельну ділянку площею
0,0030 га по вул. Михайличенка у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної

ділянки, що на 2020 рік складає 474 грн.95 коп (н.г.о. 1м2 –131 грн. 93 коп) з подальшим
урахуванням щорічної індексації.
2. Зобов’язати гр. Козубенка Володимира Петровича:
3.1. у 15-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича договір про
встановлення особистого земельного сервітуту;
3.2. копію укладеного договору, в 5-денний строк з моменту підписання, 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
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи

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;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №739
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про надання дозволу попереднього
погодження місця розташування
тимчасової споруди в м. Липовець
Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Гаврилюка Миколи
Анатолійовича щодо погодження місця розташування стаціонарних тимчасових споруд
для розміщення закладу торгівлі та надання дозволу на виготовлення технічної
документації щодо встановлення меж особистого земельного сервітуту, керуючись ст.
401-406 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України,
пунктом 2 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про землеустрій»,
Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,
затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 21.10.2011, керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Фізичній особі - підприємцю Гаврилюку Миколі Анатолійовичу (інформація з
обмеженим доступом) – погодити попереднє місце розташування тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності, та надати дозвіл на виготовлення технічної
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на

умовах особистого строкового сервітуту площею 0,0060 га в м. Липовець по вул.
Некрасова, 36.
2. Зобов'язати фізичну особу - підприємця Гаврилюка Миколу Анатолійовича
розробити паспорт прив'язки тимчасових споруд та технічну документацію щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах особистого
строкового сервітуту, та передати зазначену документацію для розгляду та затвердження
до виконавчого комітету міської ради у шестимісячний строк з дня прийняття зазначеного
рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
Міський голова
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст І категорії відділу
правової та кадрової роботи

Грушко М.Т.
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;

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 740
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про затвердження переліку ділянок,
що підлягають продажу та надання дозволу
на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки,
яка не підлягає продажу на
конкурентних засадах
Розглянувши заяву гр. Цивелюк Тетяни Олексіївни, як власника об’єкта
нерухомого майна розташованого на орендованій земельній ділянці комунальної
власності міста Липовець, про викуп земельної ділянки, відповідно до ст.ст. 93, 96, 120,
123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про
землеустрій», «Про оцінку земель», «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. Включити земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна,
що перебуває у власності Цивелюк Тетяни Олексіївни, у перелік земельних ділянок, які не
підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельну ділянку
площею 0,0100 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2793, з цільовим

призначенням 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, І економікопланувальна зона 10 оціночний район, яка розташована за адресою: м. Липовець, вул.
Василя Липківського, 57А, що перебуває у користуванні гр. Цивелюк Тетяни Олексіївни
на умовах оренди згідно договору оренди від 25.06.2019 за №146/03-04 та додаткової
угоди №12/03-04 від 22.10.2019 до Договору оренди землі №146/03-04 від 25.06.2019.
2.
Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, яка підлягає продажу, згідно пункту 1 даного рішення.
3.
Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у
сфері оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт.
4.
За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності,
доручити міському голові підписати угоду на виконання робіт з проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок здійснюється за рахунок внесеного покупцем
(заявником) авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної
ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.
5. Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою робіт з
проведення експертної оцінки земельної ділянки, у розмірі 20 % від нормативної
грошової оцінки вище зазначеної земельної ділянки.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

Секретар міської ради
Лебідь А.М.
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Назаренко О.О.
Спеціаліст І категорії відділу правової
та кадрової роботи
Бабич А.І.

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 № 741
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
Розглянувши заяву гр. Подвайцятника Ігоря Зіновійовича, який діє в інтересах
орендаря фізичної особи - підприємця Подвайцятника Зіновія Євгеновича на підставі
довіреності, про поновлення договору оренди землі, відповідно до ст. 33 Закону України
«Про оренду землі», ст.ст. 288, 289 Податкового кодексу України, ст.ст. 124, 125, 126

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Поновити дію договору оренди землі №186/03-02 від 30.03.2010 на земельну
ділянку площею 0,0036 га, кадастровий номер: 0522210100:01:001:2809, з цільовим
призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид
використання: для обслуговування малої архітектурної форми (комерційне використання),
І економіко -планувальна зона, 10 оціночний район, яка знаходиться в м. Липовець по вул.
Зіндельса, який укладений між Липовецькою міською радою та ФОП Подвайцятником
Зіновієм Євгеновичем (місце проживання: м. Липовець, вул. Ломоносова, 5а, Вінницька
область) шляхом укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі.
1.1. Встановити строк дії договору оренди землі на 1 рік, з моменту його укладення
терміном до 31 березня 2021 року.
1.2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку відповідно до ст. 288
Податкового кодексу України у грошовій формі в розмірі 12 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що на 2020 рік складає 2849,88 грн. (н.г.о. 1м2 – 659,69 грн.) з
подальшим урахуванням щорічної індексації. Орендна плата повинна вноситися
щомісячно 1/12 частини її розміру, з моменту підписання угоди про поновлення договору
оренди землі та переглядається один 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 невнесення орендної плати у
визначені строки, стягується пеня у розмірі 0,3 відсотка несплаченої суми за кожний день
прострочення.
2. Зобов’язати гр. Подвайцятника Ігоря Зіновійовича, який діє в інтересах орендаря
фізичної особи - підприємця Подвайцятника Зіновія Євгеновича на підставі довіреності:
2.1. У 20-денний строк, після прийняття цього рішення, укласти з Липовецькою
міською радою в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича додаткову угоду
про поновлення договору оренди землі;
2.2. У 5-денний строк, після укладення угоди про поновлення договору оренди
землі, провести державну реєстрацію поновленого права користування земельною
ділянкою;
2.3. Копію укладеної угоди про поновлення договору оренди землі, в 5-денний
строк після державної реєстрації, подати до Липовецького відділення Немирівської ОДПІ
у Вінницькій області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
Міський голова
М.Т. ГРУШКО
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст І категорії відділу
правової та кадрової роботи

Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект

РІШЕННЯ №742

Від 19 травня 2020року

71 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
наступним громадянам:
1.1 Коростій Ольга Іванівна (інформація з обмеженим доступом) – площею 0,10га, яка
була надана для будівництва житлового будинку, господарських будівел і споруд.
Земельна ділянка розташована в м. Липовець, пров. Коцюбинського.
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.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

проект РІШЕННЯ № 743

E-

Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
землевпорядної документації із
землеустрою 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, 186-1 Земельного кодексу
України, ст. 22, 25, 50, 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 дозволи на розроблення землевпорядної документації згідно з додатками № 1 та
№2.
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.
3. Розроблення землевпорядної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника.
4. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради, внести зміни до земельнокадастрової документації.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Спеціаліст відділу правової та
кадрової роботи

МИКОЛА ГРУШКО
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Бабич А.І.
Додаток 1
до рішення сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
2020

року №

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/

№
Прізвище, ім’я, по батькові,
адреса проживання,

Місце
розташування

орієнтовна площа земельної
ділянки (га)

п

ідентифікаційний код

земельної
ділянки

для будівництва та
обсл. ж/б

Для
ведення
ОСГ
орієнтовно
ю площею

Гаражн
е
будівни
цтво

вул. Глінки, 31

0,1000

0,3000

-

вул. Р. Грушка,
2

0,1000

-

-

-

0,1500

-

пров. Зелений,
11-а

0,0500

-

-

вул. Новоселів,
9

0,0700

-

-

пров.
Некрасова,13

0,0700

-

-

-

0,0344

-

Хижняк Микола Владиславович
1

(інформація з обмеженим
доступом)
Коцюруба Зоя

2

Борисівна
(інформація з обмеженим
доступом)
Коцюруба Петро
Петрович
(інформація з обмеженим
доступом)

3
поле № 4
«Березівка»

Білошицький Василь
Васильович
4

(інформація з обмеженим
доступом)
Хворостенко Віктор Іванович

5

(інформація з обмеженим
доступом)
Цибровський Микола Іванович

9

(інформація з обмеженим
доступом)
Тисячний Василь Миколайович

10

(інформація з обмеженим
доступом)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

вул. Франка, 21

МИКОЛА ГРУШКО

Додаток 2
до рішення сесії Липовецької
міської ради 7 скликання від
2020

року №

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність для будівництва індивідуального гаража, що розташовані в м.
Липовець, із земель житлової та громадської забудови комунальної власності безоплатно
у приватну власність, наступним громадянам:
№
п/п

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

площа земельної

ділянки (га)
Місце розташування
земельної ділянки

для будівництва та
обсл. ж/б

для
ведення
ОСГ
орієнтовн
о
ю площею

гаражн
е
будівн
ицтво

Чернову Руслану
Олександровичу
(інформація з
обмеженим доступом)

м. Липовець, вул.
Подільська

0,01

2.

Муравському Андрію
Валерійовичу
(інформація з
обмеженим доступом)

м. Липовець, вул.
Подільська

0,01

3.

Вариводі Тетяні
Василівні (інформація з
обмеженим доступом)

м. Липовець, вул.
Подільська

0,01

4.

Поліщук Надії
Миколаївні (інформація
з обмеженим доступом)

м. Липовець, вул.
40-річчя Перемоги

0,01

5.

Шмигуну Дмитру
Анатолійовичу
(інформація з
обмеженим доступом)

м. Липовець, вул.
В.Липківського

0,01

6.

Пальчаку Олександру
Володимировичу
(інформація з
обмеженим доступом)

м. Липовець, вул.
Соборності

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

0,10

-

-

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

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

проект РІШЕННЯ
Від 19 травня 2020 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№744
71 сесія

7 скликання

Про надання дозволу комунальному
підприємству Липовецької міської
ради «Комунсервіс», на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування.
Розглянувши клопотання комунального підприємства Липовецької міської ради
«Комунсервіс», про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування
будівель закладів комунального обслуговування, керуючись статтями 12, 92, 116, 122,
186-1 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про Державний земельний кадастр»,, Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1.
Надати комунальному підприємству Липовецької міської ради дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування, орієнтовною площею 0,4000 га, по вул. Героїв Майдану, 41, код
цільового призначення 03.12., за рахунок земель комунальної власності Липовецької
міської ради.
2.У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельної ділянки,
загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних
матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
3.Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування є ризиком замовника.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ГРУШКО

МИКОЛА

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ № 745
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про надання в користування
на умовах оренди земельних ділянок.

Розглянувши клопотання ПрАТ «Зернопродукт МХП» про надання в користування
на умовах оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, відповідно
до статей 12,122,123,124,134 Земельного кодексу України, та земельних ділянок
сільськогосподарського призначення під польовими дорогами, запроектованими для
доступу до земельних ділянок власників земельних часток (паїв) громадян, що не виділені
в натурі, і використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва, з метою
поповнення міського бюджету, в інтересах територіальної громади м. Липовець,
керуючись Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про вненсення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
масивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення
в Україні, Законом України «Про землеустрій», статями статті 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 в користування на умовах оренди ПрАТ «Зернопродукт МХП"
земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,3000га в оренду під
об’єктом виробничого призначення – майновий комплекс – млин з ваговою, із цільовим
призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в
м. Липовець, по вул. А. Ковбасюка, 9б, із земель житлової та громадської забудови
комунальної власності, терміном до моменту формування земельної ділянки та внесення її
до бази Державного земельного кадастру та/або до 15 листопада 2020 року, встановивши
орендну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі, що на рік складає
(66,53 х 1,0 х 1,249 х 1,433 х 1,06 х 3 = 378,6634 х 3000 = 1135990,20 х 12% = 136319 грн.
(сто тридцять шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень).
2. Наадати в користування на умовах оренди ПрАТ «Зернопродукт МХП"
земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 1,5000га в оренду під
об’єктом, виробничого призначення – майновий комплекс - зернотік, із цільовим
призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в
м. Липовець, по вул. А. Ковбасюка, 16 із земель житлової та громадської забудови

комунальної власності, терміном до моменту формування земельної ділянки та внесення її
до бази Державного земельного кадастру та/або до 15 листопада 2020 року встановивши
орендну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі, що на рік складає
(66,33 х 1,0 х 1,249 х 1,433 х 1,06 х 3 = 378663 х 15000 х = 5679950 х 12% = 681594 грн.
(шістсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири гривні).
3. Надати в користування на умовах оренди ПрАТ «Зернопродукт МХП"
земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,3800га в оренду під
об’єктом, громадського призначення «Адміністративний будинок»
із цільовим
призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в
м. Липовець, по вул. Шевченка, 35 із земель житлової та громадської забудови
комунальної власності, терміном до моменту формування земельної ділянки та внесення її
до бази Державного земельного кадастру та/або до 15 листопада 2020 року, встановивши
орендну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі, що на рік складає
(73,31 х 0,7 х 1,249 х 1,433 х 1,06 х 3 = 292076 х 3800 =1109891 х 12% = 133187грн. (сто
тридцять три тисячі сто вісімдесят сім гривень).
4. Погодити надання в користування на умовах оренди ПрАТ «Зернопродукт МХП»
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 10,0га в оренду для
обслуговування господарських будівель і споруд (ферми) із цільовим призначенням 01-13
для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в м. Липовець, по вул.
Шевченка, терміном до моменту формування земельної ділянки та внесення її до бази
Державного земельного кадастру та/або до 15 листопада 2020 року, встановивши орендну
плату у розмірі 12% від середньої нормативної грошової оцінки земель 1га
несільськогосподарських земель по ПСГ району Хмільнико-Липовецькому, ПСГ округ –
Бузько-Середньодніпровський ПСГ провінція – Лісостепова Правобережна 26105,05 грн.
(двадцять шість тисяч сто п’ять гривень 05 коп. без коєф. індексації), виходячи з
наступного : 14857968 х 10,0га х 12% = 1782956грн. (один мільйон сімсот вісімдесят дві
тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість гривень).
5. Погодити надання в користування на умовах оренди ПрАТ «Зернопродукт МХП»
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 3,00 га в оренду для
обслуговування господарських будівель і споруд (тракторний стан) із цільовим
призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в
м. Липовець, по вул.А. Ковбасюка, терміном до моменту формування земельної ділянки та
внесення її до бази Державного земельного кадастру та/або до 15 листопада 2020 року,
встановивши орендну плату у розмірі 12% від середньої нормативної грошової оцінки
земель 1га несільськогосподарських земель по ПСГ району Хмільнико-Липовецькому,
ПСГ округ – Бузько-Середньодніпровський ПСГ провінція – Лісостепова Правобережна
26105,05 грн. (двадцять шість тисяч сто п’ять гривень 05 коп. без коєф. індексації),
виходячи з наступного : 148580 х 3,0га х 12% = 524088грн. (п’ятсот двадцять чотири
тисячі вісімдесят вісім гривень).
6. 1. Надати в користування на умовах оренди земельні ділянки ПрАТ «Зернопродукт
МХП» під запроектованими внутрішньоквартальними польовими дорогами загальною
площею 21,800га, в тому числі: массив «Березівка» площею 4,8га, массив «Гайсин»
площею 6,0га, массив «Скакунка» 3,0га, массив «Камянка» 8,0га для вирощування
сільськогосподарських культур, що орендує земельні частки (паї) на території
Липовецької міської ради терміном до моменту визначення правового статусу даних
земель та/або до 15 листопада 2020 року, встановивши орендну плату у розмірі 12% від
середньої нормативної грошової оцінки 1га ріллі по Вінницькій області, 27184 тис.грн.,
що на рік складає (27184 грн. х 21,800га х 12% = 71113,34 грн. (сімдесят одна тисяча сто
тринадцять гривень, 34 коп).

6. Від імені та в інтересах територіальної громади м. Липовець, укласти договір оренди
землі, та доручити підписання даного договору міському голові Грушку М.Т.
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.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект
Від 19 травня 2020року

РІШЕННЯ 746
71 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в користування на
умовах оренди.

Розглянувши заяви ПрАТ «Зернопродукт МХП» про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок в користування на
умовах оренди відповідно до статей 12,39,122,123,124,125,126,134 Земельного кодексу
України, статті 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 ПрАТ «Зернопродукт МХП (юридична адреса: 24321, Вінницька
обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 141, ідент. код 32547211 ) на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,3800га в
оренду під об’єктом громадського призначення «Адміністративний будинок», із цільовим
призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в
м. Липовець, по вул. Шевченка, 35 , із земель житлової та громадської забудови
комунальної власності.
2.Надати дозвіл ПрАТ «Зернопродукт МХП» (юридична адреса: 24321, Вінницька
обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 141, ідент. код 32547211 ) на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 1,500га в оренду
під об’єктом виробничого призначення – майновий комплекс - зернотік, із цільовим
призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована в

м. Липовець, по вул. А. Ковбасюка, 16, із земель житлової та громадської забудови
комунальної власності.
3.Надати дозвіл ПрАТ «Зернопродукт МХП» (юридична адреса: 24321, Вінницька
обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 141, ідент. код 32547211 ) на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею до 0,3000га в
оренду під об’єктом виробничого призначення – майновий комплекс – млин з ваговою, із
цільовим призначенням 01-13 для іншого сільськогосподарського призначення, яка
розташована в м. Липовець, по вул. А. Ковбасюка, 9-Б, із земель житлової та громадської
забудови комунальної власності.
4. ПрАТ «Зернопродукт МХП»:
4.1 - звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
4.2 - подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
6. Термін дії даного рішення встановити 1 (один ) рік.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66; E-mail: lypovetsmr@gmail.com
проект РІШЕННЯ № 747
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
під польовими дорогами.
З метою формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під
польовими дорогами та внесення відомостей до Державного земельного кадастру,
керуючись Законом України № 2498-VIII від 10.07.2018 року «Про вненсення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
массивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення
в Україні, Законом України «Про землеустрій», статями 12, 22, 37-1, 79 -1 Земельного
кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Липовецька міська рада,

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради, на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок
сільськогосподарського призначення під польовими дорогами орієнтовною площею
21,800га в тому числі: масив «Березівка» - 4,8га, массив «Гайсин» - 6,0га, масив
«Скакунка» - 3,0га, масив «Кам'янка» - 8,0га, запроектованими для доступу до земельних
ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім
польових доріг, що обмежують массив), які массивом земель сільськогосподарського
призначення використовуються ПрАТ «Зернопродукт МХП», розташованих за межами
населенного пункту м. Липовець, Липовецької міської ради.
2. Виконавчому комітету Липовецької міської ради:
2.1 звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок
сільськогосподарського призначення під польовими дорогами;
2.2. подати до Липовецької міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного
законодавства технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок сільськогосподарського призначення під польовими дорогами.
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.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ № 748
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
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, 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.Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), передати безкоштовно у власність
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражного будівництва та ведення особистого
селянського господарства із земель комунальної власності, які розташовані в межах
населеного пункту, наступним громадянам :
№ Прізвище, ім’я
Розташув Загаль В тому числі
п/ по батькові,
ання
на
Для
Для
Кадастровий номер
п
місце реєстрації земельної площа Для
будівн
веден.
індив
земельної ділянки
ділянки
земель
ицтва
ОСГ
ідуал
ної
та
ьного
ділянк
обслуг
гара
и, га
овуван
жног
ня
о
житлов
будів
ого
ницт
будинк
ва
1

Білов Віктор
Борисович
(інформація з
обмеженим
доступом)

вул.
Вруцьког
о, 16

0,2389

0522210100:01:003:
1809

0,1000
0,1389
-

2

Бабур Тамара
Володимирівна
(інформація з
обмеженим
доступом)

3

Лебідь Сніжана
Олександрівна
(інформація з
обмеженим
доступом)

вул. О.
Грабчака,
28

0,1300

пров.
Зелений,
24

0,1450

0522210100:01:003:
1810

0522210100:01:003:
1807

0,1000
0,0300

0522210100:01:003:
1808

0,1000
0,0450
0522210100:01:002:
1459

0522210100:01:002:
1460

4

Кукуруза Петро
Іванович
(інформація з
обмеженим
доступом)

5

Залога Сергій
Іванович
(інформація з
обмеженим
доступом)

6

Назаренко Ганна
Несторівна
(інформація з
обмеженим
доступом)

7

0,1600

0522210100:01:003:
1805

0,1000
0,0600
-

0522210100:01:003:
1806

вул.
Липова,
1-а

-

-

-

0,004
1

0522210100:01:001:
2834

вул.
Бестужев
а, 16

0,0777

0,0777

-

-

0522210100:01:001:
2818

0,0030

-

-

0,003
0

0522210100:01:001:
2740

-

0522210100:01:001:
2843

Кицюк Петро
Денисович
(інформація з
обмеженим
доступом)

8

вул.
Мічуріна,
15

вул. Миру
8-а

Нечипорук
Віктор Павлович
(інформація з
обмеженим
доступом)

0,1470
вул.
Черняхов
ського, 27

0,1000
0,0470

0522210100:01:001:
2844

2. 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
ГРУШКО

МИКОЛА

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ № 749
Від 19 травня 2020 року
Про затвердження проекту землеустрою

71 сесія 7 скликання

щодо відведення у власність земельної ділянки
У відповідності до статей 12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, керуючись ,
п. 34, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
гр. Кицюк Аллі Михайлівні для індивідуального садівництва площею 0,0500 га,
кадастровий номер 0522210100:01:001:2842, за адресою:Вінницька область, м. Липовець,
провулок Квітучий
2. Передати земельну ділянку комунальної власності у власність гр. Кицюк Аллі
Михайлівні для індивідуального садівництва площею 0,0500 га, кадастровий номер
0522210100:01:001:2842, за адресою:Вінницька область, м. Липовець, провулок Квітучий.
3. Громадянці Кицюк Аллі Михайлівні зареєструвати право власності на земельну
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва, та регулювання земельних відносин.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30  2-34-50, 2-19-66;
mail: lypovetsmr@gmail.com

E-

проект РІШЕННЯ № 750
Від 19 травня 2020 року

71 сесія 7 скликання

Про затвердження технічної
документації з інвентаризації
земельної ділянки.
Розглянувши клопотання Опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа I-III
ступенів № 2 Липовецької районної ради Вінницької області» про про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, що
перебуває в користуванні згідно державного акту на право постійного користування
землею», керуючись ст.ст. 12, 92, 116, Земельного кодексу України, п. 34, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки Опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 2
Липовецької районної ради Вінницької області» площею 2,6972 га, кадастровий номер
0522210100:01:001:2851, що розташована по вул. Героїв Майдану, 11 (колишня Леніна,
79), код цільового призначення 03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів
освіти за рахунок земель, що перебувають в постійному користуванні згідно державного
акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ВН 0082, виданого
Липовецькою селищною радою 05 червня 2000 року за № 43.
2. Опорному закладу «Липовецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 Липовецької
районної ради Вінницької області» зареєструвати речове право у встановленому
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва, та регулювання земельних відносин.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
МИКОЛА ГРУШКО

