
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
 

Від     серпня 2020 року                                                                 №  

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету № 106 від 

18.10.2018 "Про затвердження розміру 

фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за 

запитами на інформацію, та порядку 

відшкодування цих витрат" 

 

Відповідно до ст. 40,  ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» , частини третьої статті 21 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію», постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 4 

"Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію", виконавчий комітет 

Липовецької міської ради Вінницької області   

 

ВИРІШИВ:  
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 106 від 18.10.2018 "Про 

затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат" 

(далі  -рішення), а саме викласти  додаток 2 (затверджений пунктом 1.2) даного 

рішення  у новій редакції: 

«Додаток 2 

                                                                         до рішення виконавчого    

                                                                         комітету 

                                                                         міської ради №106 від    

                                                                        18.10.2018р.                        

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію: 

 

1. Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 та 

меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,2 відсотка розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF


2. Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 та 

більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,3 відсотка розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки. 

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в 

документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим 

доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі 

двосторонній друк) - 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки. 

4. Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування - 0,1 відсотка 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї 

сторінки. 

5. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 

сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів. 

5. Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з 

використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, 

визначаються за діючими розцінками і тарифами. 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради      О.В. Печолат 
 

 

Міський голова                                                         Микола ГРУШКО 

 
Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

                                                               
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
         

Від   серпня  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 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 12500,00 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   20 серпня  2020 року                                                                           №   

 

Про присвоєння та впорядкування поштової  адреси  будівель. 

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

самоврядування в України», розглянувши  заяви гр. Грицуна М.Б., Касюна О.Г. 

щодо впорядкування поштової адреси будівель по вул. Пушкіна та 40р. 

Перемоги,  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. Пушкіна 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

23 Грицун Є.А. 41,45 Інф з обм.дост  

1.2.  по вул. 40р.Перемоги 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

3 4-ох поверх. 

будинок 

Касюн О.Г. та 

співвласники 

будинок 5, 

кв.5,21 

Інф з обм.дост  

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

Міський голова                                                          Микола ГРУШКО 
  

 

Назаренко О.О. 

Печолат О.В. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


