УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року

№ 57

Про виконання Програми соціально-економічного
розвитку міста Липовець у 1 півріччі 2020 р.
Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С.С., виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» до завершення 2020
року в межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, передбачених
Програмою соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2020 р, а саме:
- реалізація обласного конкурсу проекту «Використання альтернативних
джерел енергії для освітлення вулиць міста»;
- продовжити будівництво мереж зовнішнього освітлення дворів
багатоквартирних будинків;
- продовження поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста.
2. Спільно з КП «Липовецьводоканал» провести комплекс робіт по:
- очистці 1-ої свердловини;
- розширенню мережі водопостачання.
3. Виконавчому комітету Липовецької міської ради забезпечити
завершення робіт по проекту «Капітальний ремонт фасадів (утеплення стін,
даху) будівлі ДНЗ №2 «Малятко» по вул. Шевченка,8 в м. Липовець Вінницької
обл.» .
4. Роботу виконкому, комісій при ньому направити на виконання та
реалізацію прийнятих Програм.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Кропивницького та О.
Фоміну, про що доповісти виконкому у грудні 2020 року.
Міський голова
Печолат О. В.
Бабич А.І.
Фоміна О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року
№ 58
Про забезпечення надходжень до
міського бюджету за І півріччя 2020 року
Заслухавши звіт начальника фінансово-господарського відділу-головного
бухгалтера міської ради Дзіпетрук І.В. про виконання бюджету міської ради за
І півріччя 2020 рік та відповідно до 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Взяти до відома звіт про виконання місцевого бюджету м. Липовець за
І півріччя 2020 року (додаток додається):
- по доходах у сумі 10 609 597 грн. 65 коп. (десять мільйонів шістсот дев’ять
тисяч п’ятсот дев’яносто сім грн. 65 коп.), з них по загальному фонду
міського бюджету у сумі 10 350 239 грн.33 коп. (десять мільйонів триста
п’ятдесят тисяч двісті тридцять дев’ять грн. 33 коп.) та по спеціальному
фонду у сумі 259 358 грн. 32 коп. ( двісті п’ятдесят дев’ять тисяч триста
п’ятдесят вісім грн. 32 коп.)
- по видатках в сумі 10 316 204 грн. 12 коп. (десять мільйонів триста
шістнадцять тисяч двісті чотири грн. 12 коп.), з них по загальному фонду
міського бюджету у сумі 10 074 164 грн. 56 коп. (десять мільйонів сімдесят
чотири тисячі сто шістдесят чотири грн. 56 коп.) та по спеціальному фонду –
259 358 грн. 32 коп. ( двісті п’ятдесят дев’ять тисяч триста п’ятдесят вісім грн.
32 коп.)
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кропивницького С.С.
Міський голова
Заст. міського голови
Секретар виконкому
Начальник фінансовогосподарського відділуголовний бухгалтер

Микола
Фоміна О.В.
Печолат О.В.
Дзіпетрук І. В.

ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року
№ 59
Про
затвердження
рішення
конкурсної комісії з визначення
виконавця послуг з перевезення
твердих побутових відходів на
території міста Липовець
За результатами конкурсу, оголошеного рішенням №45 виконавчого
комітету Липовецької міської ради від 21 травня 2020 року (оголошення в
газеті «Липовецькі вісті» № 37 від 27 травня 2020 р.), щодо визначення
виконавця послуг з перевезення твердих побутових відходів на території міста
Липовець, який відбувся 30 червня 2020 року, відповідно до Закону України
«Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Питання надання
послуг з вивезення побутових відходів» від 16 листопада 2011 року № 1173,
Положення про порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення
виконавця послуг з перевезення твердих побутових відходів на території
м.Липовець, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради № 96
від 06 липня 2013 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з
перевезення твердих побутових відходів на території міста Липовець щодо
визнання виконавцем вказаних послуг – КП «Комунсервіс» Липовецької
міської ради, адреса: 22500, Вінницька область, Липовецький район, місто
Липовець, вул. Героїв Майдану, 41.
2. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати з КП «Комунсервіс»
Липовецької міської ради договір на надання у межах території м.Липовець
послуг з перевезення твердих побутових відходів терміном на 1 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Кропивницький С. С.
Печолат О. В.
Бабич А.І.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року

№ 60

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 2020р., затвердженої рішенням №762 65
сесії 7 скликання від 17.12.2019р., 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 11300,00 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
Бабич А.І.
Дзіпетрук І.В.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року
№ 61
Про надання одноразової матеріальної
допомоги на поховання Козінського В.В.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007
року №99 “Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого ”, рішенням 36 сесії 7 скликання від 20
листопада 2017 року № 338 «Про затвердження Положення про порядок
надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян міста» та
розглянувши заяву Козінської О.А. про надання допомоги на поховання,
виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Надати одноразову допомогу Козінській Олені Аполлонівні (проживає
в м. Липовець по вул.) в розмірі 1000 грн. на поховання чоловіка Козінського
Василя Володимировича, який помер 27.06.2020 року, на день смерті не
працював, не досяг пенсійного віку та на обліку в центрі зайнятості і
пенсійному фонді не перебував.
Паспорт
Ідентифікаційний номер:
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.
Міський голова

Дзіпетрук І.В.
Бабич А.І.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 червня 2020 року

№ 62

Про надання дозволу
на зрізання дерева
Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених
пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства від 10.04.2006 р. №105, розглянувши
звернення громадян вулиці Затишна, клопотання директор КП «Комунсервіс»
Бондаренка М.В. щодо надання дозволу на зрізання дерева, які сухостійні та
аварійні, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.) :
1.1. на зрізання 3-ох аварійних дерев породи липа по вул. Героїв Майдану,9;
1.2. на зрізання 24-ох аварійних дерев породи береза по вул.Березівська;
1.3. на зрізання 4-ох аварійних дерев породи верба по вул. Затишна;
1.4. на формування крони 1-го дерева породи верба по вул.Затишна.
2. Роботи по зрізанню дерева та вивезенню деревини провести протягом
липня-серпня 2020 року.
3. Після проведення даних робіт
очистити територію від гілок і
деревини.
4. КП «Комунсервіс» ( директор Бондаренко М.В.) знесену деревину при
зрізанні дерева оприбуткувати і відобразити необхідні операції у
бухгалтерському обліку.
5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Кропивницького С.С.
Міський голова
Бабич А.І.
Печолат О.В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року
№ 63
Про надання

дозволу

на

розміщення зовнішньої реклами
Відповідно до пункту 13 частини «а» статті 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Порядку розміщення зовнішньої реклами на території
міста Липовець, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
№45 від 20.04.2017р, розглянувши звернення виконавчого директора ГО
Громадський рух «Українська стратегія» Золотарьова Є.В. про надання
дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Липовець, виконавчий
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами ГО Громадський рух
«Українська стратегія» в м.Липовець на розі вулиць Героїв Майдану та
Подільська розміром 3,0м х 6,0 м (сторона Б); терміном на 3 місяці з 01 серпня
2020р. до 31 жовтня 2020р.
Розмір орендної плати за місце розташування рекламоносіїв, згідно з
додатком до рішення виконавчого комітету від 20.04.2017р., №45, становить
600 грн. на місяць. В разі зміни тарифів на розміщення зовнішньої реклами
сторонами підписується додатковий договір.
2. Доручити міському голові Грушку М.Т. підписати договір тимчасового
користування місцем, що знаходиться в комунальній власності, для
розташування рекламного засобу.
Міський голова
Бабич А.І.
Печолат О .В.

Микола ГРУШКО

УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16 липня 2020 року

№ 64

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на приміщення
кафе «Соб»
Розглянувши заяву Козак Людмили Василівни, голови Споживчого
товариства «Юлія», про видачу дубліката свідоцтва про право власності на
приміщення кафе «Соб», яке знаходиться в м. Липовець по вул. Героїв
Майдану,1 ( колишня вул. Леніна, 67), керуючись Законом України « Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. ст.
181, 182, 325, 380 Цивільного кодексу України, ст.ст. 30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Видати Споживчому товариству «Юлія» дублікат свідоцтва про право
власності на приміщення кафе «Соб» в місті Липовець по вул.
Героїв
Майдану,1 ( колишня Леніна,67).
 Свідоцтво видане взамін втраченого на підставі рішення виконавчого
комітету Липовецької міської ради від 29 серпня 2008 року № 121
2. Загальному відділу виконкому міської ради (Соловйова Н.С.) оформити
дублікат свідоцтва про право власності на приміщення кафе «Соб» та
зобов᾽язати заявника провести його державну реєстрацію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконкому Печолата О.В.

Міський голова

Печолат О.В.
Бабич А.І.
Соловйова Н.С.

Микола ГРУШКО

