УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 04 червня 2020 року

№ 46

Про заходи щодо попередження загибелі
людей на водних об’єктах м. Липовець
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Фоміни О.В. про заходи щодо попередження
загибелі людей на водних об’єктах міста Липовець, на виконання рішення
міської комісії з ТЕБ та НС від 01.06.2020р. №12, керуючись Постановою
Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 року № 264 «Про затвердження
Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах»,
«Правилами з охорони життя людей на водних об’єктах України»,
затвердженими наказом МНС України від 03.12.2001 року № 272, пп.7 п.а
ст.30, пп.9 п.а ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Липовецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити План заходів виконавчого комітету Липовецької міської
ради, підприємств, установ і організацій міста щодо запобігання загибелі
людей на водних об'єктах у літній період 2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Фоміну О.В., про хід виконання рішення доповісти у жовтні
2020 року.

Міський голова
Печолат О.В.
Назаренко О.В.
Фоміна О.В

Микола

ГРУШКО

Додаток
до рішення виконкому
від 20 червня 2020 року №46
План заходів
виконавчого комітету Липовецької міської ради, підприємств,
установ і організацій міста щодо запобігання загибелі людей на водних
об'єктах у літній період 2020 року.
Зміст заходів

Термін
викон.

1.

Відпрацювання документації, що
передбачена “Типовими Правилами
охорони життя людей на водних
об'єктах України”.

Пост.

2.

Підтримувати
належний
санітарний стан в зоні відпочинку
та прибережній смузі;

Пост.

3.

Попередити
власників
та До
користувачів маломірних суден 01.07.2020
щодо обов’язковості їх реєстрації
та дотримання правил безпеки на
воді під час відпочинку.

5.

Обладнати місця для купання та До
запливу буйками,
вивісками 25.06.2020
"Місце для купання" та навпаки
"Купання заборонене".

6.

Привести в належний порядок у До
місцях для відпочинку вбиральні, 25.06.2020
сміттєзбірники,
роздягалки,
пісочниці.

7.

Провести обстеження прибережних До
смуг у зонах відпочинку з метою 15.06.2020
приведення
їх
у
належний
санітарний стан.

Заступник міського голови

Відповідальні
Притула В.М.
Шевчук О.О.
Марківський Р.В.
Козак М.В.
ТОВ «Липовецьке»
Притула В.М.
Шевчук О.О.
Марківський Р.В.
Козак М.В.
ТОВ «Липовецьке»
Притула В.М.
Шевчук О.О.
Марківський Р.В.
Матвієнко В.Х
Козак М.В.
ТОВ «Липовецьке»
Притула В.М.
Шевчук О.О.
Марківський Р.В.
Козак М.В.
ТОВ «Липовецьке»
Притула В.М.
Шевчук О.О.
Марківський Р.В.
Бондаренко М.В.
Козак М.В.
ТОВ «Липовецьке»
Бондаренко М.В.
Притула В.М.
Шевчук О.О.
Марківський Р.В.
Луков О.І.

Ольга Фоміна

Примітк
а

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект РІШЕННЯ
Від 04 червня 2020 року

№ 47

Про включення до складу громадського
формування з охорони громадського порядку
«Липовецька місцева варта»
Розглянувши заяву жителя міста Козака Михайла Васильовича про
включення його до складу громадського формування з охорони громадського
порядку «Липовецька місцева варта», враховуючи положення Закону
України "Про участь громадян
в охороні
громадського порядку і
державного кордону", Статуту громадського формування з охорони
громадського порядку, керуючись п.п.6 п.1 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Включити до складу громадського формування з охорони
громадського порядку «Липовецька місцева варта» Козака Михайла
Васильовича, (інф.з обмеженим доступом) року народження, який проживає
за адресою: м. Липовець, вул. (інф.з обмеженим доступом).
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Фоміній О.В. включити Козака М.В. до графіка чергування з серпня 2020
року.

Міський голова

Печолат О.В.
Назаренко О.О.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Проект Р І Ш Е Н Н Я
Від 04 червня 2020 року

№ 48

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.03.2017р. №38
«Про затвердження складу органу приватизації житлового фонду
виконавчого комітету Липовецької міської ради та Положення про його
діяльність»
Керуючись ст.30, ст.40 „Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, п.3 ст.15 Житлового кодексу, ст.8 Закону України “Про
приватизацію державного житлового фонду” та «Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 року №396, у зв’язку із
кадровими змінами, виконавчий комітет Липовецької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад органу приватизації житлового фонду, що перебуває
в комунальній власності територіальної громади міста, згідно з
додатком №1(у новій редакції).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.

Міський голова
Кропивницький С.С.
Назаренко О.О.
Соловйова Н.С.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

ДОДАТОК №1 до
рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради
від “04”червня 2020 р. №48

СКЛАД
органу приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній
власності територіальної громади міста Липовець
Кропивницький С.С.
органу приватизації,

–

заступник міського голови, керівник

Печолат О.В.
–
керуючий справами виконавчого
комітету, заступник керівника органу приватизації,
Соловйова Н.С.
–
завідувач загальним відділом
виконкому міської ради, секретар органу приватизації;
Члени органу приватизації:
Назаренко О.О.
–
роботи виконкому міської ради,

начальник відділу правової та кадрової

Бабич В.В.
–
спеціаліст І категорії відділу правової та
кадрової роботи виконкому міської ради.

Керуючий справами
виконавчого комітету

Олег ПЕЧОЛАТ

