
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Від  23 червня 2020 року                                                       №  

   

Про роботу опікунської ради 

при виконавчому комітеті 

Липовецької міської ради 

 

Заслухавши звіт секретаря опікунської ради  при виконавчому комітеті 

Фоміної О.В.  про результати роботи опікунської ради на території Липовецької 

міської ради, керуючись с. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради вирішив: 

1. Інформацію секретаря опікунської ради Фоміної О.В. про роботу 

опікунської ради прийняти до відому, роботу вважати задовільною. 

2. Опікунській раді продовжувати вживати всіх необхідних заходів щодо 

забезпечення особистих  немайнових  і  майнових  прав  та інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб,  а  також  повнолітніх  осіб,  які  за  станом здоров'я  не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. 

3. Опікунській раді спільно із зацікавленими службами: 

3.1. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, 

проводити обстеження житлово-побутових умов. 

3.2. Покращити співпрацю з навчальними закладами міста, депутатами 

міської ради з метою виявлення дітей, що опинилися в складних життєвих 

умовах. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Фоміну О.В. 

   

 Міський голова       Микола Грушко 
 

Назаренко О.О. 
Печолат О.В. 

Фоміна О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
         

Від  23 червня  2020 року                                                                          №  

 

Про надання  одноразової матеріальної   

допомоги  громадянам міста 

 

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

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

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

скликання від 18.12.2018р., керуючись Положенням про порядок надання 

одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, затвердженим 

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

та розглянувши заяви  громадян міста  про надання матеріальної допомоги,  

виконавчий комітет міської ради 

                                                В  И  Р  І  Ш  И  В : 

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

які передбачені в міському бюджеті на 2020 рік, на загальну суму 11500,00 грн., 

згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради 

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

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 
 

 

Міський голова                              Микола ГРУШКО 

 

Бабич А.І. 
Дзіпетрук І.В. 

Печолат О.В. 

      
 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                         
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

    РІШЕННЯ 

 
Від  23 червня  2020 року                                                                              №   

 

Про надання дозволу ФОП Шовкопляс Сергій Миколайович на  

тимчасове розташування дитячого розважального комплексу. 

 

 Керуючись до статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» та вимогами Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 

та охорони, затверджених Постановою КМУ від 30.03.1994 року №198, 

розглянувши звернення ФОП Шовкопляс Сергій Миколайович, відповідні 

супровідні документи, виконавчий комітет міської ради 

 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати ФОП Шовкопляс Сергій Миколайович дозвіл на тимчасове 

розташування дитячого розважального комплексу  на площі Молодіжна (вул. 

Героїв Майдану,2)  в місті Липовець терміном з 12 по 13 вересня 2020 р. за 

умови відміни карантинних заходів. 

 

2.Зобов’язати ФОП Шовкопляс Сергій Миколайович, яке надає розважальні 

послуги, дотримуватись на прилеглій території належного санітарного стану 

та Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в місті Липовець. 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Фоміну О.В.      

 

 

Міський голова                                                       Микола ГРУШКО 
           

          

   Печолат О.В.  

 

   Назаренко О.О. 

 

   Фоміна О.В. 



 

                                                                          
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
Від   23 червня  2020 року                                                                           №   

 

Про впорядкування поштової  адреси  будівель. 

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

самоврядування в України», розглянувши звернення голови ФГ «Пума». щодо 

присвоєння поштової адреси будівлі по вулиці В.Копитка,  виконавчий комітет 

міської ради 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому Липовецької селищної ради  від 

16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну 

нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію  

будівлі в новій редакції:   

 

   1.1.  по вул. Василя Копитка 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 ФГ «Пума»       - 64  

   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

      

 Міський голова                                Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 
              

        

 

 Назаренко О.О.. 

 

 Печолат О.В. 

 

 

 

 

 



У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

 

Від  23 червня  2020 року                                                                             № 

Про взяття на облік безхазяйного  

нерухомого майна, приміщення районного  

військового комісаріату,  

що розташоване на території 

Липовецької територіальної громади 

  

    У зв`язку з виявленням нерухомого майна власник якого невідомий, а 

саме приміщення районного військового комісаріату, що розташоване за 

адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вулиця 

Соборності, 23, керуючись ст.335 Цивільного кодексу України, ст.9 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» п.82-87 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127 

та ст.ст.25, 29, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти на облік безхазяйне нерухоме майно, а саме приміщення 

районного військового комісаріату, що розташоване за адресою: Вінницька 

область, Липовецький район, м. Липовець, вулиця Соборності, 23. 

2. Звернутись до державних реєстраторів прав на нерухоме майно чи 

інших суб’єктів державної реєєстрації прав, про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна органу місцевого самоврядування та внесення відповідних 

відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

3. Офіційно оприлюднити в друкованих засобах масової інформації та на 

офіційному сайті міської ради повідомлення про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна, приміщення районного військового комісаріату, що 

розташоване за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, 

вулиця Соборності, 23. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Кропивницького С.С. 

 

           Міський голова                                                                    Грушко М.Т. 

 

Кропивницький С.С. 

Печолат О.В. 

Лебідь А.М. 

Назаренко О.О. 

Бабич А.І. 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
 

Від  23 червня 2020 року                                                                              №  

 

Про зняття з квартирного обліку   

Гудзя О.В. 

 

Відповідно до статей 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 40 Житлового Кодексу Української РСР,  та п. 26 «Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР»,  враховуючи рішення 26 сесії 7 

скликання «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади 

міста Липовець квартиру № 2 по вул. Столярського, 7 у м. Липовець» від 

10.02.2017 року № 224, виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Липовецької 

міської ради громадянина Гудзя Олександра Володимировича, р.н., у зв’язку з 

отриманням квартири. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Фоміній О.В. провести відповідні зміни в реєстрі осіб, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради. 

 

 

Міський голова                                                       Микола ГРУШКО 

 
Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

Фоміна О.В.       

 

 

 


