
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

 

Від  _____ 2020 року                                                                                            № 

 

Про надання дозволу на розміщення 

тимчасових споруд для проведення 

підприємницької діяльності 

 

Розглянувши звернення гр. Козак Людмили Василівни, керуючись ст.40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 

№244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Козак Людмилі Василівні (РНОКПП - 2349707200) на 

розміщення групи тимчасових споруд (п’ять ТС) орієнтовною площею 150,00 м
2
 на 

земельній ділянці комунальної власності площею 0,0666 га, яка знаходиться по вул. 

Героїв Майдану, 1 в м. Липовець, та перебуває в користуванні СТ «Юлія» голови 

управління Козак Людмили Василівни на підставі Договору оренди землі №20/03-04 

від 23.11.2012 (далі – Договір), строком до моменту закінчення дії Договору, тобто до 

листопада 2022 року.  

2. Зобов’язати заявника: 

- виготовити паспорт прив’язки вищевказаних тимчасових споруд; 

- провести благоустрій прилеглої території, утримувати її в належному 

санітарному стані, укласти договір на прибирання та вивіз сміття з організацією, яка 

обслуговує дану територію; 

- тимчасові споруди утримувати в належному естетичному вигляді. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету №42 

від 02.04.2013 року. 

 

        Міський голова                                                               Микола Грушко 

 
Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Бабич А.І. 

 

 

 

 

 

 



                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 Проєкт РІШЕННЯ 

         

Від  вересня 2020 року                                                                          №  

 

Про переведення Сидорова Г.Ю. 

 із першочергової  в позачергову квартирну  

чергу  при виконкомі міської ради 

Заслухавши та обговоривши інформацію Фоміної О.В., заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, щодо взяття на 

квартирний облік Сидорова Геннадія Юрійовича, враховуючи рекомендацію 

житлово-побутової комісії при виконкомі міської ради, протокол від 20.08.2020 

р. № , виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Пункт 1 викласти у новій редакції: 

1.1. Відповідно до ст. ст. 31, 34, 39, 46  Житлового Кодексу Українській 

РСР, підпункту 2 частини а статті 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  пункту 11 частини 2 ст. 7, пункту 14 частини 1 

ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» та підпунктів 5-1, 5-2  пункту 46 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, що затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР 

і Української республіканської Ради профспілок від 11 грудня 1984 року № 470, 

взяти на позачерговий квартирний облік  при виконкомі міської ради Сидорова 

Геннадія Юрійовича, 14.07.1965 року народження, особу з інвалідністю 

внаслідок війни ІІ групи,  який зареєстрований за адресою: м. Липовець. Склад 

сім’ї – 2 особи. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Фоміну О.В.           

 

Міський голова                                          Микола   ГРУШКО         
 

Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Фоміна О.В.    

 


