
 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ   РІШЕННЯ  № 7 8 5  

 

 

Від   06 жовтня 2020 року                                                                             76 сесія  7 

скликання 

 

Про обрання депутата міської  

ради Мікаєляна Д.К. у наданні  

допомоги головуючому  

у веденні сесії 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 12.08.20200 року 

№44-рвк «Про щорічну відпустку Лебідь А.М.» та керуючись  статті 10, 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Обрати на період даного пленарного засідання депутата Липовецької 

міської ради Мікаєляна Дмитра Камсаровича для: 

1.1. ведення протоколу 76 сесії Липовецької міської ради 7 скликання; 

1.2. надання допомоги головуючому у веденні сесії; 

          1.3. проведення реєстрації листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на 

адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні, а також 

забезпечує передачу вказаних документів виконавцям. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
Начальник відділу правової та  

кадрової роботи                                                           Олеся Назаренко  

Спеціаліст відділу правової та  
кадрової роботи                                                           Ірина Орленко 

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА      ГРУШКО М.Т. 
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У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 8 6
 

Від     06 жовтня 2020 року                                                                  76 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження звіту щодо виконання  

місцевого бюджету за 9 місяців  2020 року 

 

 Заслухавши звіт начальника фінансово-господарського відділу-

головного бухгалтера міської ради Дзіпетрук І.В. про виконання місцевого 

бюджету міської ради за 9 місяців 2020  року та відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада           

                                              В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  : 

 

 1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету м. Липовець за 9 

місяців 2020  року (додаток додається): 

- по доходах у сумі  16 442 197 грн. 98 коп. (шістнадцять  мільйонів 

чотириста сорок дві тисячі сто дев’яносто сім  грн. 98 коп.), з них по 

загальному фонду  міського бюджету у сумі  16 093 747 грн.04 коп. 

(шістнадцять  мільйонів дев’яносто три   тисячі  сімсот сорок сім  грн. 04 

коп.) та по спеціальному фонду у сумі 348 450 грн. 94 коп. ( триста сорок 

вісім тисяч чотириста п’ятдесят  грн. 94 коп.) 

 - по видатках в сумі   16 503 736 грн. 26 коп. (шістнадцять  мільйонів  

п’ятсот три тисячі сімсот тридцять шість грн. 26 коп.), з них по загальному 

фонду  міського бюджету у сумі  16 064 957 грн. 86 коп. (шістнадцять  

мільйонів  шістдесят чотири тисячі  дев’ятсот п’ятдесят сім грн. 86 коп.) та 

по спеціальному фонду – 438 778 грн. 40 коп. ( чотириста тридцять вісім 

тисяч  сімсот сімдесят вісім грн. 40 коп.) 

                2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л. М.) 

 

           МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       МИКОЛА  ГРУШКО  

 
 Заступник міського голови        Кропивницький С.С. 

 Начальник фін.-господ. відділу - 

  головний бухгалтер               Дзіпетрук І.В. 



 
 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                Рішенням Липовецької міської ради від                    

                                                                                                  жовтня 2020р  76 сесії 7 скликання  №786                    

                                                                                             «Про   затвердження   звіту   про   виконання   

                                                                                              місцевого бюджету м. Липовець  

                                                                                               за 9 місяців 2020 року»   

 

                                                                                        

                       

 

Інформація до звіту про виконання місцевого бюджету м. Липовець  

за 9 місяців  2020 року 

 

1.  Загальні результати виконання місцевого бюджету по доходах і видатках 

Обсяг виконання загального та спеціального фондів міського бюджету за 9 місяців 

2020 року склав по доходах, 16 442 197,98 грн., по видатках  16 503 736,26 грн. 

При  уточненому плані за 9 місяців 2020 року по доходах загального фонду міського 

бюджету (без врахування  трансфертів)  10 075 990,00 грн. фактично до бюджету 

надійшло 10 158 559,04  грн., що становить 100,82 % виконання, перевиконання склало 

82 569,04 грн.,  у порівнянні з відповідним періодом минулого року меньше на 221 239,10 

грн. 

 

При  уточненому плані за 9 місяців 2020 року по видатках загального фонду  18 949 

912,00 грн. фактично використано 16 064 957,86 грн.,  що становить 83,22 % виконання,   

у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 637181,76 грн. 

За за 9 місяців 2020  року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 

доходів 348 450,94 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 

1 435704,55грн. Видатки  спеціального фонду міського бюджету за за 9 місяців 2020 року 

профінансовано на   438778,40 грн.  

 

 

 

 
 

 

 

 000

5 0 00 000

10 0 00 000

15 0 00 000

20 0 00 000

25 0 00 000

за 9 місяців 2020 
року 

за 9 місяців 2019 
року 

Динаміка надходжень до бюджету міста Липовець   за 9 місяців  2020 

року в порівняні за 9 місяців  2019 року  

Власні та закріплені доходи загального 

фонду : за 9 місяців 2020 р. -  10 

158559,04; за 9 місяців  2019 р. - 11 

142246,14 

Спеціальний фонд (без субвенії): за 9 

місяців 2020 р. -348 450,94 за 9 місяців 

2019 р. - 1 697834,13 

Субвенції: за 9 місяців  2020р. - 5 935 

188,00; за 9 місяців 2019 р. - 7 799 

825,85 



 

 

2.1 Доходи загального фонду міського бюджету 

До загального фонду міського бюджету  при  плані на 9 місяців 2020 року по 

доходах загального фонду міського бюджету  17 193932,00 грн. фактично до бюджету 

надійшло 16 093 747,04 грн., що становить 93,60 %  виконання. 

При  уточненому плані  власних надходжень на відповідний період    10 075990 грн. 

фактично до бюджету надійшло 10 158559,04 грн., що становить 100,82 % виконання, 

перевиконання склало 82 569,04 грн., у порівнянні з відповідним періодом 2019 року 

доходів надійшло до місцевого бюджету менше на 221 239,10 грн, в т.ч: 

Аналіз виконання плану по доходах  загального фонду за 9 місяців 2020 року в 

порівнянні з 9 місяців 2019 року 

 

Найменування 

2019 рік 2020 рік 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

% 

виконанн

я від 

плану на 

період 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

(+/-) 

відхилення 

до 

уточненого 

плану на 

період 

% 

виконання 

від плану 

на період 

% 

за 

аналогічний 

період 

минулого 

року 

                  

Податкові надходження   9 687 750,00 10 227 826,80 105,57 % 9 343 150,00 9 456 638,23 113 488,23 101,21 % 92,46 % 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості   

2 000,00 38 934,72 1946,74 % 40 000,00 15 208,01 -24 791,99 38,02 % 39,06 % 

Податок на прибуток 

підприємств   

2 000,00 38 934,72 1946,74 % 40 000,00 15 208,01 -24 791,99 38,02 % 39,06 % 

Податок на прибуток 

підприємств та фінансових 

установ комунальної 

власності  

2 000,00 38 934,72 1946,74 % 40 000,00 15 208,01 -24 791,99 38,02 % 39,06 % 

Рентна плата та плата за 

використання інших 

природних ресурсів 

8 000,00 21 454,25 268,18 % 15 300,00 3 426,94 -11 873,06 22,40 % 15,97 % 

Рентна плата за 

користування надрами 

8 000,00 21 454,25 268,18 % 15 300,00 3 426,94 -11 873,06 22,40 % 15,97 % 

Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування корисних 

копалин 

загальнодержавного 

значення 

0,00 4 887,25 0,00 % 5 200,00 3 426,94 -1 773,06 65,90 % 70,12 % 

Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування корисних 

копалин місцевого 

значення 

8 000,00 16 567,00 207,09 % 10 100,00 0,00 -10 100,00 0,00 % 0,00 % 

Внутрішні податки на 

товари та послуги   

1 840 000,00 2 071 118,47 112,56 % 2 126 000,00 2 237 586,35 111 586,35 105,25 % 108,04 % 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

260 000,00 308 066,10 118,49 % 322 000,00 397 826,82 75 826,82 123,55 % 129,14 % 

Пальне 260 000,00 308 066,10 118,49 % 322 000,00 397 826,82 75 826,82 123,55 % 129,14 % 

Акцизний податок з 

ввезених на митну 

територію України 

підакцизних товарів 

(продукції)  

1 170 000,00 1 322 423,79 113,03 % 1 365 000,00 1 390 910,53 25 910,53 101,90 % 105,18 % 

Пальне 1 170 000,00 1 322 423,79 113,03 % 1 365 000,00 1 390 910,53 25 910,53 101,90 % 105,18 % 

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

410 000,00 440 628,58 107,47 % 439 000,00 448 849,00 9 849,00 102,24 % 101,87 % 

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

410 000,00 440 628,58 107,47 % 439 000,00 448 849,00 9 849,00 102,24 % 101,87 % 

Місцеві податки 7 837 750,00 8 096 319,36 103,30 % 7 161 850,00 7 200 416,93 38 566,93 100,54 % 88,93 % 

Податок на майно 3 212 750,00 2 926 258,35 91,08 % 2 364 850,00 2 466 838,65 101 988,65 104,31 % 84,30 % 



Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об`єктів житл.нерухомості 

850,00 1 873,59 220,42 % 2 000,00 3 700,04 1 700,04 185,00 % 197,48 % 

Найменування 
2019 рік 

 

2020 рік 

 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

% 

виконанн

я від 

плану на 

період 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

(+/-) 

відхилення 

до 

уточненого 

плану на 

період 

% 

виконання 

від плану 

на період 

% 

за 

аналогічний 

період 

минулого 

року 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від  

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової 

нерухомості 

8 000,00 12 365,90 154,57 % 12 550,00 15 118,83 2 568,83 120,47 % 122,26 % 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений  юридичними 

особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової 

нерухомості 

149 500,00 150 609,69 100,74 % 171 100,00 220 620,89 49 520,89 128,94 % 146,49 % 

Земельний податок з 

юридичних осіб 

244 000,00 255 880,58 104,87 % 227 100,00 240 903,25 13 803,25 106,08 % 94,15 % 

Орендна плата з 

юридичних осіб 

1 757 400,00 1 440 975,40 81,99 % 1 178 364,00 1 234 134,61 55 770,61 104,73 % 85,65 % 

Земельний податок з 

фізичних осіб 

292 000,00 264 256,21 90,50 % 268 370,00 265 113,93 -3 256,07 98,79 % 100,32 % 

Орендна плата з фізичних 

осіб 

699 000,00 795 178,22 113,76 % 498 566,00 471 154,61 -27 411,39 94,50 % 59,25 % 

Транспортний податок з 

фізичних осіб 

25 000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Єдиний податок   4 625 000,00 5 170 061,01 111,79 % 4 797 000,00 4 733 578,28 -63 421,72 98,68 % 91,56 % 

Єдиний податок з 

юридичних осіб  

765 000,00 1 009 325,77 131,94 % 637 000,00 607 590,59 -29 409,41 95,38 % 60,20 % 

Єдиний податок з 

фізичних осіб  

3 405 000,00 3 622 303,83 106,38 % 3 720 000,00 3 688 773,15 -31 226,85 99,16 % 101,84 % 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

455 000,00 538 431,41 118,34 % 440 000,00 437 214,54 -2 785,46 99,37 % 81,20 % 

Неподаткові 

надходження   

1 150 688,00 914 419,34 79,47 % 732 840,00 701 920,81 -30 919,19 95,78 % 76,76 % 

Доходи від власності та 

підприємницької 

діяльності   

80 798,00 27 922,00 34,56 % 33 820,00 24 887,00 -8 933,00 73,59 % 89,13 % 

Частина чистого 

прибутку (доходу) 

державних або 

комунальних унітарних 

підприємств та їх 

об`єднань, що 

вилучається до 

відповідного бюджету, та 

дивіденди (дохід), 

нараховані на акції 

(частки) господарських 

товариств, у статутних 

капіталах яких є 

державна або 

комунальна власність 

0,00 0,00 0,00 % 4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 % 0,00 % 

Частина чистого прибутку 

(доходу) комунальних 

унітарних підприємств та 

їх об`єднань, що 

вилучається до 

відповідного місцевого 

бюджету 

0,00 0,00 0,00 % 4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 % 0,00 % 

Інші надходження   80 798,00 27 922,00 34,56 % 29 820,00 24 887,00 -4 933,00 83,46 % 89,13 % 

Адміністративні штрафи 

та інші санкції  

798,00 1 122,00 140,60 % 2 620,00 1 087,00 -1 533,00 41,49 % 96,88 % 



Адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення законодавства 

у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів 

 

 

80 000,00 26 800,00 33,50 % 27 200,00 23 800,00 -3 400,00 87,50 % 88,81 % 

Найменування 

2019 рік 2020 рік 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

% 

виконанн

я від 

плану на 

період 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

(+/-) 

відхилення до 

уточненого 

плану на 

період 

% 

виконан

ня від 

плану 

на 

період 

% 

за 

аналогічний 

період 

минулого 

року 

                  

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності  

1 057 290,00 859 013,54 81,25 % 669 020,00 653 895,41 -15 124,59 97,74 % 76,12 % 

Плата за надання 

адміністративних послуг 

1 008 000,00 782 593,56 77,64 % 598 520,00 630 075,36 31 555,36 105,27 

% 

80,51 % 

Плата за надання інших 

адміністративних послуг 

903 000,00 637 763,56 70,63 % 451 900,00 434 735,36 -17 164,64 96,20 % 68,17 % 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

105 000,00 144 830,00 137,93 % 146 620,00 195 340,00 48 720,00 133,23 % 134,88 % 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом та 

іншим державним 

майном   

22 000,00 49 148,88 223,40 % 46 000,00 1 000,00 -45 000,00 2,17 % 2,03 % 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності  

22 000,00 49 148,88 223,40 % 46 000,00 1 000,00 -45 000,00 2,17 % 2,03 % 

Державне мито   27 290,00 27 271,10 99,93 % 24 500,00 22 820,05 -1 679,95 93,14 % 83,68 % 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення документів 

на спадщину і дарування   

27 290,00 23 037,57 84,42 % 24 500,00 12 931,65 -11 568,35 52,78 % 56,13 % 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій   

0,00 640,34 0,00 % 0,00 929,90 929,90 0,00 % 145,22 % 

Державне мито, пов`язане 

з видачею та оформленням 

закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів 

громадян України   

0,00 3 593,19 0,00 % 0,00 8 958,50 8 958,50 0,00 % 249,32 % 

Інші неподаткові 

надходження   

12 600,00 27 483,80 218,13 % 30 000,00 23 138,40 -6 861,60 77,13 % 84,19 % 

Інші надходження   12 600,00 27 483,80 218,13 % 30 000,00 23 138,40 -6 861,60 77,13 % 84,19 % 

Інші надходження   12 600,00 27 483,80 218,13 % 30 000,00 23 138,40 -6 861,60 77,13 % 84,19 % 

Офіційні трансферти   9 011 112,00 7 698 112,00 85,43 % 7 117 942,00 5 935 188,00 -1 182 754,00 83,38 % 77,10 % 

Від органів державного 

управління   

9 011 112,00 7 698 112,00 85,43 % 7 117 942,00 5 935 188,00 -1 182 754,00 83,38 % 77,10 % 

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

9 011 112,00 7 698 112,00 85,43 % 7 117 942,00 5 935 188,00 -1 182 754,00 83,38 % 77,10 % 

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

1 731 700,00 1 731 700,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Субвенція з місцевого 

бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, 

селищних, міських голів, 

за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

0,00 0,00 0,00 % 242 032,00 242 032,00 0,00 100,00 % 0,00 % 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

7 279 412,00 5 966 412,00 81,96 % 6 875 910,00 5 693 156,00 -1 182 754,00 82,80 % 95,42 % 

Усього ( без врахування 

трансфертів ) 

10 838 438,00 11 142 246,14 102,80 % 10 075 990,00 10 158 559,04 82 569,04 100,82 

% 

91,17 % 



Усього 19 849 550,00 18 840 358,14 94,92 % 17 193 932,00 16 093 747,04 -1 100 184,96 93,60 % 85,42 % 

 

 

     

 

2.2 Доходи спеціального фонду міського бюджету 

 

За 9 місяців 2020 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів 

348 450,94 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 1 349 383,19 

грн., в т.ч: 

 

Аналіз виконання плану по доходах  спеціального фонду за 9 місяців 2020 року в 

порівнянні з 9 місяців 2019 року 

Найменування 

2019 рік 2020 рік 

Уточнений план 

на період 

Фактично 

надійшло 

% 

виконання 

від плану на 

період 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

(+/-) 

відхилення до 

уточненого 

плану на період 

% 

виконання 

від плану на 

період 

% 

за 

аналогічний 

період 

минулого 

року 

         
Податкові надходження   20 805,00 26 066,85 125,29 % 26 560,00 11 434,59 -15 125,41 43,05 % 43,87 % 

Інші податки та збори  20 805,00 26 066,85 125,29 % 26 560,00 11 434,59 -15 125,41 43,05 % 43,87 % 

Екологічний податок  20 805,00 26 066,85 125,29 % 26 560,00 11 434,59 -15 125,41 43,05 % 43,87 % 

Екологічний податок, який справляється 

за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю) 

15 505,00 19 853,01 128,04 % 20 340,00 10 863,20 -9 476,80 53,41 % 54,72 % 

Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти  

3 000,00 5 504,84 183,49 % 5 550,00 44,89 -5 505,11 0,81 % 0,82 % 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях 

чи на об`єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини  

2 300,00 709,00 30,83 % 670,00 526,50 -143,50 78,58 % 74,26 % 

Збір за забруднення навколишнього 

природного середовища   

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Інші збори за забруднення 

навколишнього природного середовища 

до Фонду охорони навколишнього 

природного середовища   

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Неподаткові надходження   826 461,81 470 950,78 56,98 % 723 942,95 174 817,35 -549 125,60 24,15 % 37,12 % 

Інші неподаткові надходження   250,00 0,00 0,00 % 0,00 399,63 399,63 0,00 % 0,00 % 

Інші надходження   250,00 0,00 0,00 % 0,00 399,63 399,63 0,00 % 0,00 % 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності  

250,00 0,00 0,00 % 0,00 399,63 399,63 0,00 % 0,00 % 

Власні надходження бюджетних 

установ   

826 211,81 470 950,78 57,00 % 723 942,95 174 417,72 -549 525,23 24,09 % 37,04 % 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством  

725 787,00 377 801,35 52,05 % 720 120,00 170 594,77 -549 525,23 23,69 % 45,15 % 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  

723 187,00 374 674,48 51,81 % 720 120,00 167 188,77 -552 931,23 23,22 % 44,62 % 

Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна)  

2 600,00 3 126,87 120,26 % 0,00 3 406,00 3 406,00 0,00 % 108,93 % 

Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ   

100 424,81 93 149,43 92,76 % 3 822,95 3 822,95 0,00 100,00 % 4,10 % 

Благодійні внески, гранти та дарунки  75 176,84 68 193,84 90,71 % 3 822,95 3 822,95 0,00 100,00 % 5,61 % 



Надходження, що отримають бюджетні 

установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових заходів, 

у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об`єктів 

нерухомого майна, що перебувають у 

приватній власності фізичних або 

юридичних осіб 

25 247,97 24 955,59 98,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Найменування 

2019 рік 

 

2020 рік 

Уточнений 

план на 

період 

Фактично 

надійшло 

% 

виконанн

я від 

плану на 

період 

 

Уточнени

й план на 

період 

Фактичн

о 

надійшло 

(+/-) 

відхилення 

до 

уточненого 

плану на 

період 

% 

виконанн

я від 

плану на 

період 

% 

за 

аналогічн

ий період 

минулого 

року 

 

Надходження від продажу основного 

капіталу   

 

953 500,00 1 008 795,60 105,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності   

 

953 500,00 1 008 795,60 105,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Кошти від відчуження майна, що 

належить Автономній Республіці Крим 

та майна, що перебуває в комунальній 

власності   

 

953 500,00 1 008 795,60 105,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів  

 

162 020,00 162 020,90 100,00 % 106 000,00 157 199,00 51 199,00 148,30 % 97,02 % 

Кошти від продажу землі   

 

162 020,00 162 020,90 100,00 % 106 000,00 157 199,00 51 199,00 148,30 % 97,02 % 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 

 

162 020,00 162 020,90 100,00 % 106 000,00 157 199,00 51 199,00 148,30 % 97,02 % 

Офіційні трансферти   

 

101 713,85 101 713,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Від органів державного управління  

  

101 713,85 101 713,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

 

101 713,85 101 713,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

 

101 713,85 101 713,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

Цільові фонди   

 

30 000,00 30 000,00 100,00 % 10 000,00 5 000,00 -5 000,00 50,00 % 16,67 % 

Цільові фонди   

 

30 000,00 30 000,00 100,00 % 10 000,00 5 000,00 -5 000,00 50,00 % 16,67 % 

Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування 

та місцевими органами виконавчої 

влади   

 

30 000,00 30 000,00 100,00 % 10 000,00 5 000,00 -5 000,00 50,00 % 16,67 % 

Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади   

 

30 000,00 30 000,00 100,00 % 10 000,00 5 000,00 -5 000,00 50,00 % 16,67 % 

Усього ( без врахування трансфертів ) 

 

1 992 786,81 1 697 834,13 85,20 % 866 502,95 348 450,94 -518 052,01 40,21 % 20,52 % 

Усього 

 

2 094 500,66 1 799 547,98 85,92 % 866 502,95 348 450,94 -518 052,01 40,21 % 19,36 % 

 

 

 

 

2.3 Підсумки виконання  міського бюджету по видатках загального 

 та спеціального фонду 

 



 
     Виконання видаткової частини  загального фонду бюджета міста за 9 місяців 2020 

року склало 16 064957,86 грн або 83,22% відносно уточненого плану за 9 місяців 2020 

року  з урахуванням змін. 

Між галузями видатки розподілені таким чином: 

 

 

Аналіз фінансування видатків загального фонду за 9 місяців 2020 року  

Код Найменування 

Уточнений план 

на 9 місяців 2020 

року 

Профінансовано за 

9 місяців 2020 року 

% виконання до 

плану з початку року 

01 Липовецька міська рада 18949912,00 16064957,86 83,22 % 

0100 Державне управління 4279875,00 3763744,29 82,08 % 

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

4032843,00 3521712,29 86,55 % 

2111 Заробітна плата 3028064,00 2706457,89 88,53 % 

2120 Нарахування на оплату праці 666174,00 593639,38 89,11 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 159934,00 105450,91 65,93 % 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 79687,00 70915,41 88,99 % 

2250 Видатки на відрядження 8500,00 2467,45 29,03 % 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5780,00 2714,78 46,97 % 

2273 Оплата електроенергії 17500,00 14525,49 75,00 % 

2274 Оплата природного газу 42484,00 25513,58 50,07 % 

2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

4000,00 0,00 0,00 % 

2800 Інші поточні видатки 20720,00 27,40 0,13 % 

0110180 Інша діяльність у сфері державного 

управління 

5000,00 0,00 0,00 % 

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм 

0,00 0,00 0,00 % 

2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

5000,00 0,00 0,00 % 

0110191 Проведення місцевих виборів 242032,00 242032,00 9,33 % 

2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

242032,00 242032,00 9,33 % 

1000 Освіта 6952910,00 5715277,60 82,19 % 

0111010 Надання дошкільної освіти 6952910,00 5715277,60 82,19 % 

2111 Заробітна плата 4666900,00 4081001,89 87,45 % 

2120 Нарахування на оплату праці 1022200,00 878253,20 85,92 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 345000,00 305569,00 88,57 % 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 5000,00 1782,00 35,64 % 

2230 Продукти харчування 329200,00 90129,30 27,13 % 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 168000,00 49611,46 29,53 % 

2250 Видатки на відрядження 3000,00 1810,15 60,34 % 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 73584,00 32377,60 44,00 % 

2273 Оплата електроенергії 133950,00 73858,61 55,14 % 

2274 Оплата природного газу 191527,00 187875,12 98,09 % 

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг 

13949,00 12744,74 91,37 % 

2800 Інші поточні видатки 600,00 264,53 44,09 % 



3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 122500,00 117486,28 95,91 % 

0113210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 0,00 % 

2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00 % 

2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00 % 

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

122500,00 117486,28 95,91 % 

2730 Інші виплати населенню 122500,00 117486,28 95,91 % 

Код Найменування 

Уточнений план 

на 9 місяців 2020 

року 

Профінансовано за 

9 місяців 2020 року 

% виконання до 

плану з початку року 

4000 Культура i мистецтво 234509,00 212765,92 90,73 % 

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 79078,00 76567,68 96,83 % 

2111 Заробітна плата 63900,00 62331,69 97,55 % 

2120 Нарахування на оплату праці 14078,00 13712,95 97,41 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1100,00 523,04 47,55 % 

0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

76004,00 72213,17 95,01 % 

2111 Заробітна плата 60600,00 59191,11 97,68 % 

2120 Нарахування на оплату праці 13404,00 13022,06 97,15 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2000,00 0,00 0,00 % 

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 79427,00 63985,07 80,56 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 61927,00 54047,23 87,28 % 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7500,00 0,00 0,00 % 

2730 Інші виплати населенню 10000,00 9937,84 99,38 % 

5000 Фiзична культура i спорт 20000,00 11400,00 57,00 % 

0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх" та проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону 

20000,00 11400,00 57,00 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12000,00 5400,00 45,00 % 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2000,00 0,00 0,00 % 

2800 Інші поточні видатки 6000,00 6000,00 100,00 % 

6000 Житлово-комунальне господарство 5367693,00 4835313,18 89,28 % 

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

485448,00 484338,18 99,77 % 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

485448,00 484338,18 99,77 % 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 3782645,00 3645975,00 95,24 % 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45000,00 43830,00 97,40 % 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

3737645,00 3602145,00 95,22 % 

0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади 

та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на 

їх виробництво (надання) 

1099600,00 705000,00 64,11 % 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

1099600,00 705000,00 64,11 % 

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 

1660468,00 1221904,39 73,53 % 

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

1660468,00 1221904,39 73,53 % 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 % 



2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

1660468,00 1221904,39 73,53 % 

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю 

131207,00 6321,20 4,82 % 

0117640 Заходи з енергозбереження 124500,00 0,00 0,00 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

 

 
 

 

123500,00 0,00 0,00 % 

Код Найменування 

Уточнений план 

на 9 місяців 2020 

року 

Профінансовано за 

9 місяців 2020 року 

% виконання до 

плану з початку року 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1000,00 0,00 0,00 % 

0117680 Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування 

6707,00 6321,20 94,25 % 

2800 Інші поточні видатки 6707,00 6321,20 94,25 % 

8100 Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру 

60000,00 59995,00 99,99 % 

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

60000,00 59995,00 99,99 % 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20000,00 19995,00 99,98 % 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

40000,00 40000,00 100,00 % 

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм та 

заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

120750,00 120750,00 100,00 % 

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 120750,00 120750,00 100,00 % 

2620 Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів 

120750,00 120750,00 100,00 % 

ВСЬОГО: 18949912,00 16064957,86 83,22 % 

 

 

 



 
 

 

 

  Видатки спеціального фонду  міського бюджету  складають за 9 місяців 2020 року  

438778,40 грн або 29,99% відносно уточненого плану на 9 місяців 2020 року  з 

урахуванням змін. Між галузями видатки розподілені таким чином: 

 

Код Найменування 

Уточнений 

план на 9 

місяців 2020 

року 

профінансова

но за 9 місяців 

2020 року 

% 

виконанн

я до плану 

за 9 

місяців 

2020 року 

 

Розшифровка 

0111010 Надання дошкільної освіти 748640,00 186343,60 24,89 %  

2230 Продукти харчування 720120,00 172823,60 24,00 %  

3110 Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 

користування 

28520,00 13520,00 47,41 % Придбання: насосу для 
опалювання системи в ДНЗ №1 . 

– 13520,00 

0114030 Забезпечення діяльності 

бібліотек 

3882,95 3882,95 100 %  

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

3882,95 3882,95 100 % Поповнення бібліотечного фонду 

0116013 Забезпечення діяльності 

водопровідно-

каналізаційного господарства 

14040,00 14040,00 100,00 %  

3210 Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 

організаціям) 

14000,00 14000,00 100,00 % одержувач КП 
"Липовецьводоканал" 

Придбання насосу - 1 шт.- 

14040,00 

0.22% 

0.36% 

0.02% 

0.01% 

0.01% 

0.00% 

0.30% 

0.08% 

0.01% 

0.00% 

0.00% 

Видатки загального фонду  на утримання установ і закладів 

комунального підпорядкування, фінансування програм і заходів за 

бюджетними програмами за 9 місяців 2020 року 

 
Забезпечення діяльності міської ради - 

3521,71 тис.грн (21,92%) 

Надання дошкільної освіти - 5715,28 

тис.грн (35,58%) 

Проведення місцевих виборів - 242,03 

тис.грн (1,51%) 

Соціальне забезпечення - 117,49 

тис.грн (0,73%) 

Культура та мистецтво - 212,77 тис.грн 

(1,32%) 

Фізична культура та спорт - 11,4 

тис.грн.(0,07%) 

Житлово-комунальне господарство- 

4835,31 тис.грн (30,10%) 

Поточний ремонт доріг - 1221,9 тис.грн 

(7,61%) 

Інші субвенції з місцевого бюджету -

120,75 тис.грн (0,75%) 

Членські внески до АМС - 6,32 тис.грн 

(0,04%) 

Захист населення і територій від НС 

техн. та природ.хар. -60,00 тис.грн 

(0,37%) 



0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів 

55000,00 55000,00 100,00 %  

3210 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 
організаціям) 

55000,00 55000,00 100,00 % одержувач КП "Комунсервіс" 

Придбання автобусної зупинки - 
1 шт.- 55000,00 

0117321 Будівництво освітніх установ 

та закладів 

300000,00 0,00 0,00 %  

3132 Капітальний ремонт інших 

об’єктів  

300000,00 0,00 0,00 %  

0117330 Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 

6573,00 6572,36 99,99%  

3122 Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів  

6573,00 6572,36 99,99% Обєкт «Будівництво мереж 

зовнішнього освітлення вул.. 

Ломоносова» - технічний нагляд 

0117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

220508,00 94999,49 43,08%  

3210 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

220508,00 94999,49 43,08% одержувач КП "Комунсервіс" 

Обєкт «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул.. 

Пирогова» 

0117650 Проведення експертної 

грошової оцінки земельної 

ділянки чи права на неї 

18000,00 18000,00 100,00%  

2281 Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації 
державних програм 

18000,00 18000,00 100,00% Оплата за експертно-грошову 

оцінку земель : 

0117691 Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади 

10000,00 0,00 

 

 

0,00% 

 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

10000,00 0,00  

0,00% 

 

0118313 

 

Ліквідація іншого 

забруднення навколишнього 

природного середовища 

 

 

26560,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00% 

 

 

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 

 
 

26560,00 

 
 

0,00 

 
0,00% 

 

0119770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

60000,00 60000,00 100,00 %  

3220 Капітальні трансферти  органам 

державного управління інших 

рівнів 

60000,00 60000,00 100,00 % Одержувач: Липовецька дитячо-

юнацька спортивна школа 

(придбання пневматичного 
пістолета Walter LP500 з 

комплектуючими частинами) 

 

ВСЬОГО:  

 

1463143,95 

 

 

438778,40 

 

 

29,99 % 

 

 

 

      У зв’язку із недофінансуванням на утримання закладів дошкільної освіти Липовецької 

міської ради, згідно плану асигнувань  по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»  у сумі  1 182754,00 грн., які передбачалися надійти відповідно до 

договору № 176 від 20 грудня 2019 року, який укладений між Липовецькою міською 

радою та Липовецькою районною радою, станом на 01.10.2020 року в Управлінні 

Державної казначейської служби України у Липовецькому районі Вінницької області 

зареєстрована кредиторська  заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями 



працівникам по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» у сумі 421536,38 грн., з 

них:  

КЕКВ 2111 – 349682,70 грн. в т.ч.: 

- заробітна плата працівникам дошкільної освіти – 277989,63 

- податок з доходів фізичних осіб – 60656,79 

- військовий збір – 5443,96 

- профвнески – 5592,32 

КЕКВ 2120 – 71853,69 грн. 

- нарахування (ЄСВ) на оплату праці  - 71853,68. 

      Станом на  01.10.2020 року кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії  

відсутня.     

 

 

 

Начальник  фінансово - господарського                  

відділу – головний бухгалтер                                                                  Дзіпетрук І.В. 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 8 7
 

Від     06 жовтня 2020 року                                                                  76 сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до рішення  65 сесії міської 

ради 7 скликання від 17.12.2019 року №665   «Про 

місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік» 

 

 

Відповідно до ст. 17, ч. 19, 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 52, 54, 78 Бюджетного кодексу України, за погодженням із постійною 

комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій, 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

  1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті у міжсесійний період від 

21.09.2020 року № 94-р (додаток 1,2,3): 

  1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду   в сумі 1563800,00 грн., код доходів 

41053000 «Субвенція з місцевого бюджетй на проведення виборів депатутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голоів, за рахунок відповідної субвенції з державного 



бюджету»  і направити дані кошти на видатки загального фонду по КПКВК 0110191 

«Проведення місцевих виборів»   КЕКВ 2282 – 1563800,00. 

1.2. Внести зміни до  річного розпису видатків загального фонду міського бюджету по 

КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки КЕКВ 2230 – 

45000,00; КЕКВ 2220 – 36000,00; та  збільшити видатки КЕКВ 2240 – 45000,00; КЕКВ 

2210 -36000,00 (додаток 2,4). 

2.Внести зміни до  річного розпису видатків загального фонду міського бюджету (додаток 

2,4) по: 

 -КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки КЕКВ 2230 -

140000,00 та збільшити видатки  КЕКВ 2111 – 119600,00; КЕКВ 2120 – 20400,00 

 -КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» зменшити видатки КЕКВ 2210 – 1500,00 

збільшити видатки КЕКВ 2111 – 1200,00; КЕКВ 2120 – 300,00; 

-КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшити видатки КЕКВ 

2240 – 5000,00  та збільшити видатки КЕКВ 2210 – 5000,00  

     3. Відповідно до пункту 1,2 даного рішення  внести зміни у додатки 

3,4,6 рішення  65 сесії міської ради 7 скликання від  17.12.2019 року                                                         

№ 665 «Про місцевий бюджет міста Липовець на 2020 рік» згідно з додатками 1,2,3,4 

даного рішення. 

       4. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук 

І.В.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного 

рішення. 

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) 

 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 
Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Нач. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Начальник фінансово-господарського 

відділу – головний бухгалтер                   Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 8 8
 

Від     06 жовтня 2020 року                                                                  76 сесія 7 скликання 

 

Про надання згоди на списання основних засобів 

 
 



    Відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні“ на 

виконання положень Бюджетного кодексу України, Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 29.12.2015  № 1219 «Про затвердження 

деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному 

секторі», враховуючи клопотання Липовецького ясла-сад № 1, та 

Липовецького ясла-сад №2, провести списання майна комунальної власності, 

яке знаходиться в неробочому стані, технологічно застаріло, фізично 

зношено, а його ремонт є недоцільним та економічно не вигідним, за 

погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та залучення інвестицій та комісією з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики, міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.  Надати згоду на списання з балансу  Липовецькому ясла-сад №1 «Сонечко»  

та Липовецькому ясла-сад №2 «Малятко» основних засобів, що непридатні 

для використання (перелік додається, додаток 1,2). 

2. Надати згоду на списання з балансу  Липовецькій  міській раді основних 

засобів, у зв’язку з тим, що основні засоби не придатні для подальшої 

експлуатації(перелік додається, додаток 3). 

3. Надати згоду на списання з балансу  Липовецького  міського клубу основних 

засобів, у зв’язку з тим, що основні засоби не придатні для подальшої 

експлуатації(перелік додається, додаток 4). 

4. Фінансово-господарському відділу Липовецької міської ради провести 

списання основних засобів зазначених у додатках 1,2,3,4 даного рішення. 

згідно чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л. М.) та на комісію з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності та етики (Проскуровський В.Ф.) 
 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА                              МИКОЛА     ГРУШКО 

 
Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Фоміна О.В. 

Начальник відділу правової 

та кадрової роботи Назаренко О.О. 

Начальник фінансово- 

господарського відділу- 

головний бухгалтер                                Дзіпетрук І.В.                                                                                     
                                        Додаток 1 

                                                                               до рішення 76 сесії 7 скликання 

                                                                               №  788    від     06 .10.2020 року 

 

СПИСОК 

основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по                             

Липовецькому ясла-сад №1 «Сонечко» 

 



№ 

н/

п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Рік 

випуску 

Кіл-ть,  

од 

Первісна 

вартість 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість 

1. Принтер 101460028 2005 1 823,00 823,00 0,00 

2. Котел «Геліос 100 Є» 101480031 2006 1 10184,00 10184,00 0,00 

3. Телевізор «Славутич» 101480025 2004 1 779,00 779,00 0,00 

4. Насос ДАВ 56/180ХМ 101480029 2006 1 1743,00 1743,00 0,00 

5. Насос Cerundtos UPS 101480032 2008 1 5058,00 5058,00 0,00 

6. Насос циркуляційний 101480037 2010 1 5400,00 5265,00 135,00 

7. Насос циркуляційний 

Cerundtos 32-120т 

101480058 2016 1 10590,00 4411,00 6179,00 

 ВСЬОГО   7 34577,00 28263,00 6314,00 

 

 

Всього до списання: сім  найменувань в кількості  сім одиниць на суму 

тридцять чотири тисячі п’ятсот сімдесят сім  грн., 00 коп. 

 

 

 

 

Начальник фінансово-господарського  

відділу-головний бухгалтер                                                             І.В.Дзіпетрук 

                                      

 

                                        Додаток 2 

                                                                               до рішення 76 сесії 7 скликання 

                                                                               №  788    від    06  .10.2020 року 

 

СПИСОК 

основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по                             

Липовецькому ясла-сад №2 «Малятко» 

 
№ 

н/

п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Рік 

випуску 

Кіл-ть,  

од 

Первісна 

вартість 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість 

1. Принтер Canon LBP2900 101480058 2012 1 1100,00 839,00 261,00 

2. Насосний агрегат К20/30 101480048 2006 1 1934,00 1934,00 0,00 

3. Голкопробивне покриття 101630010 1988 1 191,00 191,00 0,00 

4. Хатинка 101630015 1988 1 198,00 198,00 0,00 

5. Хатинка 101630016 1988 1 262,00 262,00 0,00 

6. Костюм російський 101810019 1989 12 143,00 143,00 0,00 

 ВСЬОГО   17 3828,00 3567,00 261,00 

 

 

Всього до списання: шість  найменувань в кількості  сімнадцять одиниць на 

суму три  тисячі вісімсот двадцять вісім   грн. 00 коп. 

 

 

 

 



Начальник фінансово-господарського  

відділу-головний бухгалтер                                                             І.В.Дзіпетрук 

 

                                       

 

                                        Додаток 3 

                                                                               до рішення 76 сесії 7 скликання 

                                                                               №  788    від     06 .10.2020 року 

 

СПИСОК 

основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по                             

Липовецькій міській раді 

 
№ 

н/

п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Рік 

випуску 

Кіл-ть,  

од 

Первісна 

вартість 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість 

1. Монітор Samsung -720 101460020 2006 1 1554,00 1554,00 0,00 

2. Вазони 101710011 2000 5 17,00 17,00 0,00 

 ВСЬОГО   6 1571,00 1571,00 0,00 

 

 

Всього до списання: два найменування в кількості  шість одиниць на суму 

одна тисяча п’ятсот сімдесят одна    грн. 00 коп. 

 

 

 

 

Начальник фінансово-господарського 

відділу-головний бухгалтер                                                             І.В.Дзіпетрук 

 

 

 

  Додаток 4 

                                                                                до рішення 76 сесії 7 скликання 

                                                                               № 788      від    06 .10.2020 року 

 

СПИСОК 

основних засобів, необоротних активів, які підлягають списанню по                             

Липовецького міського клубу 

 
№ 

н/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Рік 

випуску 

Кіл-ть,  

од 

Первісна 

вартість 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість 

1. Комплект костюм 

«Оркестр» 

101810008-29 2015 23 5980,00 3098,00 2882,00 

 ВСЬОГО   23 5980,00 3098,00 2882,00 

 

Всього до списання: одне найменування в кількості  дванадцять три одиниці 

на суму п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят грн.. 00 коп. 



 

 

Начальник фінансово-господарського 

відділу-головний бухгалтер                                                             І.В.Дзіпетрук 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 8 9
 

Від     06 жовтня 2020 року                                                                  76 сесія 7 скликання 

 

Про надання згоди на списання 

 бібліотечних фондів  

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання 

об’єктів державної власності» від 8 листопада 2007 року № 1314, Положення про порядок 

списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади 

м.Липовець, затвердженого рішенням виконавчого комітету Липовецької міської ради від 

19.04.2018 року № 43, з  метою впорядкування  використання майна комунальної 

власності Липовецької міської ради Липовецького району Вінницької області та 

враховуючи клопотання бібліотекара Антонець М.І. Липовецької міської бібліотеки від 

21.09.2020 року № б/н, за погодженням із постійною комісією з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій та комісією з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати згоду міській бібліотеці Липовецької міської ради на списання 

бібліотечного фонду, а саме літератури, яка застаріла за змістом для подальшого 

користування та втратила свою інформативність і актуальність,  шляхом ліквідації у 

встановленому законодавством порядку у кількості 937 (дев’ятсот тридцять сім) штук на 

загальну суму 761,88 грн. (сімсот шістдесят одна гривня 88 копійок), згідно додатку 1, 2 

(додається).   

2. Фінансово-господарському відділу Липовецької міської ради та бібліотекарю 

міської бібліотеки  провести списання бібліотечного фонду згідно чинного законодавства 

та в установленому законодавством порядку бібліотечний фонд реалізувати на 

макулатуру, забезпечити виконання рішення в місячний термін. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально 

- економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.) та на комісію 



з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (Проскуровський 

В.Ф.) 

 

           МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       МИКОЛА  ГРУШКО  

 
Заступник міського голови       Кропивницький С.С.  

Начальник відділу правової 

 та кадрової роботи                  Назаренко О.О. 

 Начальник фін.-господ. відділу - 

 головний бухгалтер               Дзіпетрук І.В. 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 9 0
 

 

Від 06 жовтня 2020 р.      76 сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до міських програм  

 

Відповідно до ст. 25-26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

у зв’язку із необхідністю коригування видатків міського бюджету, заслухавши 

інформацію заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Фоміної О.В., 

міська рада   

  

ВИРІШИЛА: 

1. Зменшити фінансування заходів міської Програми проведення культурно-масових 

заходів у 2020 році (далі – Програма), затвердженої рішенням  65 сесії Липовецької міської 

ради 7 скликання від 17.12.2020 р. №   672  “Про затвердження міських програм” на 5 тис. 

грн..  

2. На реалізацію заходів міської Програми відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед м. Липовець, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2017-2022 роки, затвердженого рішенням 23 сесії Липовецької міської 

ради 7 скликання від 19.12.2016 року № 200 виділити кошти у сумі 5 тис. грн.. 

3. Контроль за виконання цього рішення доручити комісії з питань  соціально-

економічного розвитку бюджету фінансів та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.), а 

організацію виконання - заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів  ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      МИКОЛА ГРУШКО  
Нач. фін.-госп. відділом              Дзіпетрук І.В. 



Нач. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Фоміна О.В. 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 9 1
 

Від     06 жовтня 2020 року                                                                  76 сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2020 р. 

  

 

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,  

заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови 

Кропивницького С. С. міська рада, 

  

В  И  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п. 4.1; 7.8  Основних заходів «Програми соціально-

економічного розвитку м. Липовець на 2020р.» виклавши їх у наступній 

редакції: 

 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. 

грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

4. Культура та спорт 

4.1 
Проведення культурно-масових 

заходів 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2020 

року 

125,0 
(-5,0) 

Загал. 

Фонд 

7.Різне. 

7.8 
Реалізація програми відзначення 

державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2020 

року 

45,0 
(+5,0) 

Загальний 

фонд 



 

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення 

інвестицій  (Ревацька Л. М.), а організацію його виконання – 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Кропивницькому С.С.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 
 

Зав. фін.-госп. відділом                           Дзіпетрук І.В. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 9 2
 

 

Від 06 жовтня 2020 року                                                                          76 сесія  7 

скликання  

 

Про внесення змін до додатку 1 рішення 

міської ради від 17.12.2019 року № 666 «Про 

структуру, штатну чисельність 

виконавчого комітету міської ради, 

встановлення надбавок, преміювання та 

надання матеріальних допомог на 2020 рік» 

 

З метою приведення посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням 

органів місцевої влади у відповідність до законодавства, керуючись ЗУ «Про внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 822-ІХ, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. №750 «Про підвищення оплати 

праці працівників установ, закладів та організаційної бюджетної сфери», Наказом 

Мінпраці № 77 від 02.10.1996 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів, органів прокуратури, судів та інших органів», рішенням 65 сесії 7 скликання від 

17.12.2019 року № 666 «Про структуру, штатну чисельність виконавчого комітету міської 

ради, встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальних допомог на 2020 рік» 

(зі змінами) , за погодження постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 



бюджету та залучення інвестицій керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни з 01.09. 2020 року до додатку 1 рішення 65 сесії 7 скликання 

від 17.12.2019 року № 666 «Про структуру, штатну чисельність виконавчого комітету 

міської ради, встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальних допомог на 

2020 рік» та викласти його у новій редакції згідно додатку. 

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету Липовецької 

міської ради здійснювати розрахунки оплати праці, виходячи з нового розміру посадового 

окладу та мінімальної заробітної плати з 01 вересня 2020 року в межах затвердженого 

фонду оплати праці на 2020 рік. 

3. Затвердити розпорядження міського голови від 01.09.2020 року №75-рк 

«Про внесення змін до штатного розпису посадових окладів робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів місцевої влади на 2020 рік», прийняте у міжсесійний період. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л.М.) 

   

    Міський голова                      Микола Грушко  
 

Начальник фін.- госп. відділу-   Дзіпетрук І.В. 

головний бухгалтер 

Начальник відділу правової Назаренко О.О. 

та кадрової роботи 

Виконавець                                                                         Орленко І.О. 

 

 

                                                                                                               Додаток 1 

До рішення сесії Липовецької  

міської ради 7 скликання від   06  жовтня         

                                                                                                                                2020 року №792 

 

Структура та штатний розпис  

Липовецької  міської ради  на 2020 рік   

С Т Р У К Т У Р А 

Липовецької      міської    ради 

 

 

1. Міський голова                                                               -1 

2. Заступник  міського  голови                                                                              -2 

3. Секретар міської ради                                                              - 1 

4. Керуючий справами (секретар виконавчого комітету)                                 - 1 

5. Керівник структурного підрозділу                                                                  - 3  

6. Головний спеціаліст  - 1 

7. Провідний спеціаліст                                                                                         -3 

8. Спеціаліст І категорії                                                                                    -4 

11. Водій                                                                                                                  -1 

12. Прибиральниця                                                               -1 

13. Сторож                                           -3 



 

      Всього посад – 21, працівників – 20 

 

 

Штатний розпис працівників 

Липовецької міської ради 

(органи місцевого самоврядування) 

на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу та 

посад 

Кількість 

штатних 

посад 

Посадовий 

оклад 

(грн.) 

Фонд 

заробітної на 

місяць (грн.) 

1 Міський голова 1 11500 11500 

2 Заступник міського голови 2 10500 21000 

3 Секретар ради 1 10500 10500 

4 Керуючий справами (секретар 

виконавчого комітету) 

1 10500 10500 

5 Фінансово-господарський відділ: 

Начальник фінансово-господарського 

відділу – головний бухгалтер 

 

 

1 

 

 

6600 

 

 

6600 

6 Головний спеціаліст 1 5100 5100 

7 Спеціаліст І категорії 1 4800 4800 

8 Сторож  3 2723 8169 

9 Загальний відділ: 

Начальник загального відділу 

 

1 

 

6600 

 

6600 

10 Провідний спеціаліст з питань 

формування та ведення реєстру 

територіальної громади 

1 4900 4900 

11 Прибиральниця 1 2723 2723 

12 Водій 1 2843 2843 

13 Відділ правової та кадрової роботи: 

Начальник відділу правової та 

кадрової роботи 

 

 

1 

 

 

6600 

 

 

6600 

14 Спеціаліст І категорії 3 4800 14400 

15 провідний спеціаліст-державний 

кадастровий реєстратор 

1 4900 4900 

16 Провідний спеціаліст-державний 

реєстратор прав на нерухоме майно 

1 4900 4900 

17 Усього за посадовими окладами 21  126035 

 

 

 

Міський голова 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 9 3
 

 

Від     06    жовтня 2020 року                                                                          76 сесія  7 

скликання  

Про погодження внесення змін  

до штатного розпису посадових окладів 

працівникам комунальних закладів і підприємств 

Липовецької міської ради з 01.09.2020 року 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік» № 822-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2020 р. №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, 

закладів та організаційної бюджетної сфери», статей 10, 26 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Статутами дошкільних навчальних закладів №1 та 

№2 та КП «Комунсервіс», враховуючи клопотання завідуючої Липовецького дитячого 

ясла-саду №1 «Сонечко», Липовецького дитячого ясла-саду №2 «Малятко», директора КП 

«Комунсервіс» про погодження штатних розписів, відповідно до ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити зміни до штатного розпису посадових окладів працівників 

комунальних закладів і підприємств Липовецької міської ради з 01.09.2020 року, а саме: 

1.1. Липовецького дитячого ясла-саду №1 (Додаток 1); 

1.2. Липовецького дитячого ясла-саду №2 (Додаток 2); 

1.3. КП «Комунсервіс» (Додаток 3). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л.М.) 

   

    Міський голова                      Микола Грушко  
 

Начальник фін.- госп. відділу-   Дзіпетрук І.В. 

головний бухгалтер 

Начальник відділу правової Назаренко О.О. 

та кадрової роботи 

Виконавець                                                                         Орленко І.О. 

 

                                                                                                                   



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

проєкт  РІШЕННЯ  № 7 9 4
 

 

Від         жовтня 2020 року                                                                          76 сесія  7 

скликання  

Про погодження змін до штатного розпису 

міського клубу та бібліотеки на 2020 рік 

 

Відповідно до до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік» № 822-ІХ, пункту 4 статті 77 Бюджетного 

кодексу України, статей 26, 29 Закону України «Про культуру», статті 26 Закону України 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 

серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 

р. №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організаційної 

бюджетної сфери», керуючись рішення 65 сесії 7 скликання Липовецької міської ради від 

17.12.2019 року №667  «Про затвердження штатного розпису міської бібліотеки та 

міського клубу на 2020 рік», розпорядженням міського голови № 76-рк від 01.09.2020 

«Про внесення змін до штатного розпису міського клубу на 2020 рік» та розпорядженням 

№77-рк від 01.09.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису міської бібліотеки на 

2020 рік», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити зміни до штатного розпису: 

1.1. міського клубу згідно з додатком 1; 

1.2. міської бібліотеки згідно з додатком 2. 

2. Затвердити розпорядження міського голови  № 76-рк від 01.09.2020 «Про 

внесення змін до штатного розпису міського клубу на 2020 рік» та розпорядженням №77-

рк від 01.09.2020 року «Про внесення змін до штатного розпису міської бібліотеки на 2020 

рік», прийняті у міжсесійний період. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій 

(Ревацька Л.М.)  

    

 Міський голова                      Микола Грушко  

                           

 

Начальник фін.- госп. відділу-   Дзіпетрук І.В. 

головний бухгалтер 

Начальник відділу правової Назаренко О.О. 

та кадрової роботи 



Виконавець                                                                         Орленко І.О. 

                                                                                                                                                      

Додаток 1 

до рішення сесії Липовецької 

міської ради 7 скликання 

                                                                                                   від    06  жовтня 2020 року №794                                 

 

Штатний розпис працівників 

міського клубу 

станом на 01.09. 2020 рік 

 

№ з/п Назва 

структурного 

підрозділу 

Кількість 

штатних посад 

Посадовий 

оклад (грн..) 

Фонд заробітної 

плати на місяць 

(грн..) 

1 2 3 4 5 

1. Завідувач 

клубом 

1 5051 5051.00 

Всього   5051 5051.00 

 

Міський голова 

 

Додаток 2 

до рішення сесії Липовецької 

міської ради 7 скликання 

                                                                                                    від   06 жовтня 2020 року №794 

 

Штатний розпис працівників 

міської бібліотеки 

станом на 01.09.2020 року 

 

№ з/п Назва 

структурного 

підрозділу 

Кількість 

штатних посад 

Посадовий 

оклад (грн..) 

Фонд заробітної 

плати на місяць 

(грн..) 

1 2 3 4 5 

1. Бібліотекар 1 3849 3849.00 

Всього   3849 3849.00 

 

Міський голова 

 

 

 

 

 



У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ   РІШЕННЯ  № 7 9 5  

 

 

Від   06 жовтня 2020 року                                                                             76 сесія  7 

скликання 

 

Про внесення змін до структури 

та штатного розпису працівників 

Липовецької міської ради на 2020 рік 

 

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (ст. 8 Закону від 

14.11.2019 р. № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»), 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 

„Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами та 

доповненнями, з метою економії фонду оплати праці, враховуючи рішення 65 

сесії 7 скликання від 17.12.2019 р. №666 «Про структуру, штатну чисельність 

виконавчого комітету міської ради, встановлення надбавок, преміювання та 

надання матеріальних допомог на 2020 рік», відповідно до  статті 10, 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури та штатного розпису працівників 

Липовецької міської ради на 2020 рік (додаток №1 до рішення міської ради 

від 17 грудня 2019 року №666 «Про структуру, штатну чисельність 

виконавчого комітету міської ради, встановлення надбавок, преміювання та 

надання матеріальних допомог на 2020 рік»), а саме: 

1.1. Вивести з  07.10.2020 року зі штатного розпису Липовецької 

міської ради одну штатну одиницю «Провідний спеціаліст –державний 

кадастровий реєстратор» з відділу правової та кадрової роботи виконавчого 

комітету Липовецької міської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову 

постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

залучення інвестицій (Ревацька Л.М.) 

 
Начальник відділу правової та  

кадрової роботи                                                           Олеся Назаренко  

Спеціаліст відділу правової та  
кадрової роботи                                                           Ірина Орленко 

 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА      ГРУШКО М.Т. 
 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ   РІШЕННЯ  № 7 9 6  

 

 

Від   06 жовтня 2020 року                                                                             76 сесія  7 

скликання 

Про внесення змін у рішення 71 сесії міської 

ради 7 скликання  № 736 від 19 травня 2020 

«Про затвердження Тимчасового положення 

щодо встановлення  розміру ставок орендної 

плати за користування земельними ділянками 

на території  Липовецької міської ради» 

  

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, законів України „Про оренду землі“, „Про оцінку 

земель“, розділ XII Податкового кодексу України, з метою стимулювання ефективного та 

раціонального використання земель, приведення у відповідність до чинного 

законодавства місцевих податків і зборів, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 71 сесії міської ради 7 скликання  № 736 від 19 травня 

2020 «Про затвердження Тимчасового положення щодо встановлення  розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території  Липовецької міської 

ради», а саме: 

1.1. Виключити пункт 4 даного рішення «Термін дії рішення по 31.12.2020 року.». 

1.2. У зв'язку з цим пункт п’ятий даного рішення  вважати пунктом четвертим. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.      

 

 

Міський голова  Микола Грушко  

   
Начальник відділу правової та  

кадрової роботи                                                           Олеся Назаренко  

 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


                                                                         
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

  

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ  № 7 9 7  

 

Від   _____ 2020 року                                                                       76 сесія 7 скликання   

 

Про затвердження висновку суб’єкта                     

оціночної діяльності про вартість 

об’єкта комунальної власності, який підлягає  

приватизації способом аукціону 

 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», 

статтею 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.12.2003 №1891 зі змінами та доповненнями, Тимчасовим 

положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки комунального майна територіальної громади м. Липовець Вінницької 

області, затвердженого рішенням 36 сесії Липовецької міської ради 7 скликання від 

20.11.2017 №341, рішенням міської ради від 11.02.2020 № 705, рішенням міської ради від 

19.05.2020 № 737, розглянувши рецензію на звіт про незалежну оцінку об’єкта, що 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Липовець виконану 

суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС», Липовецька міська рада, 

 

                                                                  В И Р І Ш И ЛА: 

1. Затвердити висновок суб’єкта оціночної діяльності - товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВІНЕКС» про вартість об’єкта незалежної оцінки, що належить 

територіальній громаді м. Липовець: громадська будівля «Профілакторій», площею 299,3 

м
2
, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. 

Шевченка, 63, в сумі 36 215,00 грн (тридцять шість тисяч двісті п'ятнадцять гривень 00 

копійок), без урахування ПДВ. 

2.Доручити виконавчому комітету Липовецької міської ради опублікувати 

інформаційне повідомлення про проведення продажу на аукціоні об’єкта, зазначеного в п. 

1 даного рішення,  на офіційному веб – сайті міської ради та  в електронній торговій 

системі, а також вчиняти інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного 

аукціону для продажу об’єкта малої приватизації та визначення додаткових умов, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 432 (зі 

змінами). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.  

 

 

          МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                МИКОЛА 

ГРУШКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 

 
Начальник відділу 

правової та кадрової роботи               Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

кадрової роботи                                   Алла Бабич  

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ  № 798 

Від  06 жовтня 2020 року                                                                      76 сесія 7 скликання 

 

Про надання дозволу попереднього 

погодження місця розташування 

тимчасових  споруд в м. Липовець 

 

Розглянувши заяву гр. Довгаль Валерія Кириловича щодо погодження місця 

розташування стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності та надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення меж особистого земельного сервітуту, керуючись ст. 401-406 Цивільного 

кодексу України, ст.ст. 12, 98-102 Земельного кодексу України, пунктом 2 статті 28 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Закону України «Про землеустрій», Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Довгаль Валерію Кириловичу (інформація з обмеженим доступом) – погодити 

попереднє місце розташування двох тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності, та надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах особистого строкового 

сервітуту площею 0,0060 га в м. Липовець по вул. Зіндельса. 

2. Зобов'язати Довгаль Валерія Кириловича розробити паспорт прив'язки 

тимчасових споруд та технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на умовах особистого строкового сервітуту, та передати зазначену 

документацію для розгляду та затвердження до виконавчого комітету міської ради у 

шестимісячний строк з дня прийняття зазначеного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                   Грушко М.Т.  
 



Начальник відділу правової та  

кадрової роботи                                                           Олеся Назаренко  

Спеціаліст відділу правової та  
кадрової роботи                                                           Алла Бабич 

 

 

 
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

  

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ  № 7 9 9  

 

Від   06 жовтня 2020 року                                                                       76 сесія 7 скликання   

 

Про затвердження звіту суб’єкта                     

оціночної діяльності про експертну грошову  

оцінку земельної ділянки, яка не підлягає 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах),  

та продажу земельної ділянки  

 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, статтями 22, 25, 50 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оцінку земель», пунктом 3 

Розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», рішенням 71 сесії 7 скликання 

Липовецької міської ради від 19.05.2020 № 740, враховуючи Постанову Кабінету 

Міністрів України від 11.10.2002 №1531 «Про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок», розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС», з метою продажу земельної ділянки, яка 

не підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) та забезпечення 

надходження коштів до бюджету розвитку міста, Липовецька міська рада  

 

                                                                  В И Р І Ш И ЛА: 

1. Погодити звіт суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ВІНЕКС» про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з 

кадастровим номером 0522210100:01:001:2793, площею 0,0100 га, з цільовим 

призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, І економіко - 

планувальна зона,, яка знаходиться в м. Липовець по вул. Василя Липківського, 57А. 

1.1. Затвердити вартість земельної ділянки згідно звіту суб’єкта оціночної 

діяльності про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка не підлягає продажу на 

конкурентних засадах, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2793, площею 0,0100 га, 

з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що 

знаходиться в користуванні у гр. Цивелюк Тетяни Олексіївни (договір оренди землі 

№146/03-04 від 25.06.2019 (далі - Договір); додаткова угода №12/03-04 від 22.10.2019; 

додаткова угода №27/03-04 від 26.12.2019), за адресою: Вінницька обл., Липовецький р-н., 

м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57А, яка становить 27 799, 00 грн. (двадцять сім 

тисяч сімсот дев’яносто дев’ять грн., 00 коп.). 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


1.2. Передати у власність шляхом продажу на неконкурентних засадах гр. Цивелюк 

Тетяні Олексіївні (інформація з обмеженим доступом) земельну ділянку з кадастровим 

номером 0522210100:01:001:2793, площею 0,0100 га, що розташована за адресою: м. 

Липовець, вул. Василя Липківського, 57А, цільове використання – 03.07 для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі за 27 799, 00 грн. (двадцять сім тисяч сімсот 

дев’яносто дев’ять грн., 00 коп.). 

1.3. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-

продажу земельної ділянки, яка не підлягає продажу на конкурентних засадах, з 

кадастровим номером 0522210100:01:001:2793, площею 0,0100 га, що розташована за 

адресою: м. Липовець, вул. Василя Липківського, 57А, цільове використання – 03.07 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з гр. Цивелюк Тетяною Олексіївною. 

1.4. Зобов'язати гр. Цивелюк Тетяну Олексіївну, протягом 90 календарних днів з 

дня прийняття відповідного рішення, укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, 

яка  не підлягає продажу на конкурентних засадах, з кадастровим номером 

0522210100:01:001:2793, площею 0,0100 га, що розташована за адресою: м. Липовець, вул. 

Василя Липківського, 57А, цільове використання – 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, із Липовецькою міською радою та посвідчити його в 

нотаріальному порядку. 

1.5. Припинити право користування гр. Цивелюк Тетяні Олексіївні (інформація з 

обмеженим доступом) на земельну ділянку з кадастровим номером 

0522210100:01:001:2793, площею 0,0100 га, що розташована за адресою: м. Липовець, вул. 

Василя Липківського, 57А, цільове використання – 03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

1.6. Припинити дію: договору оренди землі №146/03-04 від 25.06.2019; додаткової 

угоди №12/03-04 від 22.10.2019; додаткової угоди №27/03-04 від 26.12.2019), укладених 

між Липовецькою міською радою та гр. Цивелюк Тетяною Олексіївною, відповідно до 

ст.31 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-ХІV, Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.01.2004 № 

1952-IV та пункту 34 Договору. 

2. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу 

покласти на покупця земельної ділянки. 

3. Зарахувати до суми, яку покупець має сплатити за земельну ділянку авансовий 

внесок, який сплачений відповідно до укладеного договору.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально - економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій.  

 

 

          МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                МИКОЛА 

ГРУШКО 
 

 
Начальник відділу правової та  

кадрової роботи                                                      Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

кадрової роботи                                                  Алла Бабич  

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 



22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 800 

 

Від  06 жовтня 2020 року                                                                    76 сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до договору 

оренди землі 

 

Розглянувши заяву фермерського господарства «ПУМА», в особі голови правління 

Дишканта Володимира Михайловича про внесення змін до договору оренди землі, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.33 Закону 

України «Про оренду землі», ст.93, ст.124 Земельного кодексу України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додаткової угоди № 13/03-04 від 30.10.2019 року до  

Договору оренди землі №163/03-02 від 19.01.2009 (далі - Договір) укладеного між 

орендодавцем, Липовецькою міською радою та орендарем, фермерським господарством 

«ПУМА», в особі голови правління Дишканта Володимира Михайловича, шляхом 

укладання додаткової угоди про внесення змін до договору оренди, а саме:  

- внести зміни до п.8. Договору та викласти його в новій редакції: «8. Договір 

укладено на 10 (десять) років до 30 вересня 2029 року». 

2. Доручити міському голові Грушко М.Т. укласти від імені міської ради додаткову 

угоду до договору оренди землі згідно даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.      

 

 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          МИКОЛА ГРУШКО 

 
 

Нач. відділом правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О. 

Спеціаліст відділу правової та  

кадрової роботи                                       Бабич А.І. 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 801 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

 



 
Про затвердження Переліку підприємств, 

установ і організацій, що надають соціально  

важливі послуги населенню 

 

З метою продовження термінів дії договорів оренди комунального майна без 

проведення аукціону з комунальними підприємствами, установами та 

організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню міста, у 

відповідності до ст.18 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», керуючись ст. 25, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Перелік підприємств, установ і організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню міста Липовець,  згідно додатку 1 до даного 

рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Кропивницького С.С. 

  

 

Міський голова                                                                Грушко М.Т. 

  
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

кадрової роботи                                        Алла Бабич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення Липовецької міської 

ради 

№ 801 від 06.10.2020  

 

 

 

Назва юридичної особи 

 

 
1. Комунальне підприємство Липовецької міської ради «Комунсервіс». 

 

2. Комунальне підприємство Липовецької міської ради «Липовецьводоканал». 

3. Управління соціального захисту населення Липовецької районної державної 

адміністрації Вінницької області. 

4. Комунальне некомерційне підприємство Липовецької районної ради 

Вінницької області «Липовецький районний Центр первинної медико-

санітарної допомоги». 



5. Комунальне некомерційне підприємство Липовецької районної ради 

Вінницької області «Липовецька центральна районна лікарня». 

6. Липовецька станція екстренної медичної допомоги філії комунальної 

установи «Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр 

екстренної медичної допомоги та медицини катастроф». 

7. Липовецький районний сектор ДУ «Центр пробації». 

8. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій обл. 

9. Липовецька ДПІ Немирівського управління ГУ ДФС у Вінницькій області. 

10. Громадська організація ветеранів Афганістану Липовецького району. 

11. Громадська організація «Воїни АТО Липовеччини». 

12. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для 

розміщення таких реабілітаційних установ. 

13. Заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження 

освітньої діяльності. 

14. Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері 

культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв. 

15. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та 

церемоній; 

16. Народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення 

громадської приймальні; 

17. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, 

представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для 

виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і 

статусних функцій міжнародних міжурядових організацій; 

18. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші  

установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного 

або місцевого бюджетів. 

 

Міський голова  

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 802 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

 
Про припинення права 

користування земельними  

ділянками.   



             
           Розглянувши заяви громадян  про припинення права користування земельними 

ділянками, які були надані для будівництва житлового будинку господарських будівель і 

споруд та ведення особистого селянського господарства,  керуючись статтями  12, 140, п.а 

ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України,  статтею 26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування в Україні»,  Липовецька  міська  рада,  

 ВИРІШИЛА: 

    1. Припинити право користування земельними ділянками, згідно поданої заяви    

наступним громадянам: 

   1.1 Гончар Лілія Станіславівна, (проживає:  інформація з обмеженим доступом)  

загальною площею 0,10га, в тому числі: 0,10га, яка була надана  для  ведення особистого 

селянського господарства, земельна  ділянка розташована в м. Липовець, поле № 5 

«Скакунка».      

    1.2 Танасієнко Ганна Трохимівна , (проживає: інформація з обмеженим доступом)  

загальною площею 0,1500, яка була надана для будівництва житлового будинку 

господарських будівель і споруд, земельна ділянка розташована в м. Липовець по вул. 

Ватутіна, 30 

    1.3. Дзісь Володимир Васильович, (проживає: інформація з обмеженим доступом)  

загальною площею 0,1500га, яка була надана для ведення особистого селянського 

господарства, земельна ділянка розташована в м. Липовець поле № 4 «Гайсин». 

    1.4  Цебенко Парасковія Пилипівна, (проживає: інформація з обмеженим доступом)  

загальною площею 0,15га, яка була надана для будівництва житлового будинку 

господарських будівель і споруд, земельна ділянка розташована в м. Липовець, вул. 

Ялинкова, 5 

    1.5  Канішев Петро Іванович (проживає: інформація з обмеженим доступом)  загальною 

площею  0,15га, яка була надана яка була надана для будівництва житлового будинку 

господарських будівель і споруд, земельна ділянка розташована в м. Липовець, по вул. 

Ватутіна,32. 

     2. Земельні  ділянки право користування, яких припинено передати до складу земель 

комунальної власності   Липовецької міської ради. 

     3. Спеціалісту Липовецької міської ради з питань правової та кадрової роботи, внести 

зміни в земельно-облікові документи. 

 
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                   МИКОЛА 

ГРУШКО 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 



22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 803 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на  

місцевості) із земель комунальної власності 

безоплатно у приватну власність, та внесення змін 

в рішення сесій 

 

 Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з послідуючим оформленням права власності на земельні ділянки 

для будівництва  та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, 

для будівництва індивідуальних гаражів та для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.ст. 12, 81, 116, 118, 120, 121, 122,  Земельного кодексу 

України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Прикінцевими та перехідними 

положеннями Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати  дозвіл на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

комунальної власності  безоплатно у приватну власність, наступним  громадянам: 
 

 

№п

/п 
Прізвище, ім’я, по батькові, 

адреса проживання, 

ідентифікаційний код 

Місце розташування 

земельної ділянки 

     орієнтовна     площа  земельної      

                   ділянки (га) 

для будів-

ництва та 

обсл. ж/б  

для ведення 

ОСГ  

орієнтовно                       

ю площею  

гаражне 

будівни

цтво 

1 

Цебенко Людмила Іванівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Ломоносова, 90 0,1000 0,1000 - 

2 

Асаулюк Василь Іванович 

(інформація з обмеженим 

доступом)  

 

 

 

Поле № 1 «Скакунка» 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,1500 

- 

3 

Гринюк Юрій Валентинович 

(інформація з обмеженим 

доступом) вул. Озерна - 

 

 

0,1800 

 

 

- 

4 

Степанюк Іван Васильович 

(інформація з обмеженим 

доступом)  

Поле № 5 «Скакунка» - 0,1000 - 

5 

Цибровський Олександр 

Васильович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Тутківського - 0,3000 - 



6 

Танасієнко Надія Василівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

Поле № 5 «Скакунка» - 0,1000 - 

7 

Кицюк Петро Денисович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Миру, 9 - 0,0600 - 

8 

Грига Олена Василівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Тутківського, 7 0,1000 0,1500 - 

9 

Гончар Лілія Станіславівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Садова, 1 0,1000 0,0500 - 

10 

Кравчук Анна Василівна 

(інформація з обмеженим 

доступом)  

 

 

вул. Соборності, 93 
0,1000 0,0500 - 

11 

Бесклеткін Юрій Вікторович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

Поле № 10 «Камянка» - 0,1000 - 

12 

Поліщук Віктор 

Володимирович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

 

 

вул. Соборна, 32 

 

0,1000 - - 

13 

Дзісь Надія Макарівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. І. Франка, 10 0,1000 0,0500 - 

14 

Кардинал Ганна  

Миколаївна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Озерна, 11 

вул. Озерна 

0,1000 

- 

0,2100 

0,1000 

- 

- 

15 

Грищук Оксана 

Костянтинівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Л. Муравської 

вул. В. Копитка, 11 

- 

0,1000 

0,0500 

0,0500 

- 

- 

16 

Демянюк Оксана Віталіївна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

Поле № 1 «Березівка» - 0,1500 - 

17 

Лаврух Світлана 

Володимирівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Острожського,11 0,1000 0,0500 - 

18 

Лаврух Віктор  

Миколайович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

пров. Соборності, 14 0,1000 0,0100 - 

19 

Гончар Василь  

Степанович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. І. Франка, 12 0,1000 0,0500 - 

20 

Сулимко Галина  

Михайлівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) .  

Іллінецька, 33 0,1000 0,0200 - 

21 

Сулимко Леонід  

Євгенійович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

Б. Мітарова, 24 

поле № 1 «Березівка» 

0,1000 

- 

- 

0,15 

- 

- 

22 

Ратушний Валерій 

Володимирович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Черняховського, 30 0,1000 0,0500 - 

23 Бєляєв Вячеслав вул. Толстого, 40 - 0,1000 - 



  

        

            2. Внести зміни в п. 1  рішення 39 сесії 5 скликання від 02 вересня 2010 року № 580 «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, що посвідчує право 

власності на земельні ділянки» та викласти його в такій редакції: 

Вячеславович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Героїв Майдану - 0,2300 - 

24 

Никифоренко Микола 

Георгійович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Свято-Покровська, 

4/1 
0,005 - - 

25 

Мохнатюк Петро Петрович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. А. Ковбасюка 0,1000 - - 

26 

Скалацький Василь 

Геннадійович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

Поле № 4 «Гайсин» - 0,1500 - 

27 

Фармагей Олеся Юріївна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Вавтутіна, 30  0,1500 - - 

28 

Кочмарук Михайло 

Вікторович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Козацька, 31 0,1000 0,0500 - 

29 

Херовимчук Андрій 

Миколайович 

(інформація з обмеженим 

доступом)  

вул. Москаленкав, 16 0,1000 0,0500 - 

30 

Печолат Ярослав Олегович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Ялинкова, 5 0,1000 0,0500 - 

31 

Кухарчук Тетяна  

Олексіївна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Ломоносова - 0,0500 - 

32 

Мельничук Петро 

Михайлович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. 1-го Травня - - 0,0100 

33 

Мельничук Антоніна 

Гаврилівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. 1-го Травня - - 0,0100 

34 

Рижий Іван  

Андрійович 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Затишна, 6 0,1000 0,2100 - 

35 

Канішева Ольга  

Петрівна 

(інформація з обмеженим 

доступом)  

вул. Ватутіна, 32 0,1000 0,0500 - 

36 

Тетерук Катерина Олексіївна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

Вул. Дорошенка, 17 0,1000 0,0500 - 

37 

Кругляк Надія  

Петрівна 

(інформація з обмеженим 

доступом) 

вул. Мічуріна, 30 0,1000 0,0500 - 



           -   надати дозвіл гр. Гаврилюк Світлані Олександрівні (проживає: інформація з 

обмеженим доступом),  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 

до 0,12 га у власність в тому числі: 0,10га для будівництва житлового будинку господарських 

будівель і споруд та 0,0200га для ведення особистого селянського господарства, яка  розташована 

в м. Липовець,  по вул. Яблунева, 17, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності. 

           3. Внести зміни в п. 1 рішення 67 сесії 7 скликання № 709 «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності безоплатно у приватну 

власність» та викласти його в такій редакції: 

          надати дозвіл гр. Бузенюк Олександру Івановичу (проживає: інформація з обмеженим 

доступом),  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею до 0,4240га га 

у власність в тому числі: 0,10га для будівництва житлового будинку господарських будівель і 

споруд та 0,3240 для ведення особистого селянського господарства, яка  розташована в м. 

Липовець,  по вул.Приступова, 47, із земель житлової та громадської забудови комунальної 

власності.          

            4. Надати  дозвіл на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право 

спільної сумісної власності на земельну ділянку загальною площею 0,3000га, в тому числі 

0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

із  земель комунальної власності  безоплатно у приватну власність в м. Липовець по вул. В. 

Чорновола, 54  наступним  громадянам: 

4.1. Слободянюк Ольга Павлівна  (проживає: інформація з обмеженим доступом). 

4.2  Рибак Олена Анатоліївна (проживає: інформація з обмеженим доступом).      

            5. У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельних ділянок, їх 

загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі технічних матеріалів 

та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. 

           6. Розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) є ризиком замовника. 

           7. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи міської ради,  внести  зміни до земельно-

кадастрової документації.  

 
 

МІСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                        МИКОЛА   ГРУШКО 

 

Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 804 

 



            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації   

 земельної ділянки, що перебуває у користуванні 

згідно державного акту на право постійного  

користування землею. 

 

 

 Розглянувши заяву директора ПФ «Едельвейс» гр. Рянічевої Т.Г.,  про надання 

дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, яка перебуває  у користуванні відповідно до державного акту на право 

постійного користування землею, для будівництва аптеки з офісом, керуючись статтями 

12, 92, 116, 122,  Земельного кодексу України,  п. 34 ст. 26,  Закону  України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

 

        1. Надати ПФ «Едельвейс» - дозвіл на розроблення технічної  документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки,  орієнтовною площею 0,0377 га, по 

вул. В. Липківського, 47 (колишня Леніна), код цільового призначення 03.07. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель, що перебувають в 

постійному користуванні згідно державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою серії ВН 0077 виданого Липовецькою селищною радою 07 квітня 1998 

року за № 33. 

       2.   У зв’язку з тим, що на даний час не проведено геодезичної зйомки земельної 

ділянки, її загальна площа може бути змінена в більшу або меншу сторону на підставі 

технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. 

       3.  Розроблення технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки є ризиком замовника. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.   

 

 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                                                 МИКОЛА  

ГРУШКО
 

 
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 



ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 805 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

 проекту землеустрою  щодо  відведення 

 земельної  ділянки в користування на 

 умовах оренди.  

 

           Розглянувши заяву гр. Копитко В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди, 

відповідно до статей 12,39,122,123,124,125,126,134 Земельного кодексу України, статті  50 

Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

Закону України «Про оренду землі», розпорядження Липовецької районної ради народних 

депутатів № 99 від 28 жовтня 1993 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

                                                     ВИРІШИЛА: 

 

  1. Надати дозвіл гр. Копитку Віктору Анатолійовичу  (адреса: інформація з 

обмеженим доступом) на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування (на умовах оренди) орієнтовною площею до 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07), яка  розташована в м. Липовець,  

по вул. Зіндельса, 19,  із земель комунальної власності Липовецької міської ради. На даній 

земельній ділянці знаходиться 2/25 часток будівлі товарного складу, що перебуває у 

власності гр. Копитка В. А. на підставі договору купівлі – продажу . 

    2.   гр. Копитко В. А:  

           2.1 - звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

   2.2 - подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  

ради з питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

 

 
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 806 

 



            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

 

Про надання дозволу  на розроблення 

 проекту землеустрою  щодо  відведення 

 земельної  ділянки в користування на 

 умовах оренди  

 

           Розглянувши заяви ФГ «Пума» та  гр. Марківського В.І.  про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди, відповідно до статей 12,39,122,123,124,125,126,134 Земельного кодексу 

України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», розпорядження Липовецької 

районної ради народних депутатів № 99 від 28 жовтня 1993 року, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

                                                     ВИРІШИЛА: 

 

  1. Надати дозвіл ФГ «Пума», голова Дишкант В.М.  (юридична адреса:22500, 

Вінницька обл., м. Липовець, вул. В. Липківського, 13 ідент. код 20102530) на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення в користування на умовах оренди 

земельної ділянки орієнтовною площею до 2,600 га під об’єктом нерухомого майна – 

приміщення нежитлового будинку «Блок теплих стоянок», із цільовим призначенням 

01.13 для іншого сільськогосподарського  призначення, яка  розташована в м. Липовець,  

по вул. В. Копитка, 64, із земель комунальної власності Липовецької міської ради. 

 2. Надати дозвіл Марківському Володимиру Івановичу (інформація з обмеженим 

доступом) на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення в користування на 

умовах оренди земельної ділянки орієнтовною площею до 2,000 га під об’єктом 

нерухомого майна – будівля цеху, із цільовим призначенням 11.02 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних будівель та споруд підпиємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка  розташована в м. Липовець,  по вул. В. 

Копитка, 62, із земель комунальної власності Липовецької міської ради. 

   3.   Вищевказаним заявникам :  

           3.1 - звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

   3.2 - подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  

ради з питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

 

 
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 



ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 807 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

Про надання дозволу   на розроблення 

 проекту землеустрою щодо  відведення 

 земельних ділянок для будівництва 

 індивідуальних гаражів у власність.  

 

 

        Розглянувши заяви громадян та додані до них графічні матеріали, відповідно до 

статей 12, 40, 116, 118, 121, 122, 186-1 Земельного кодексу України, статті  50 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                                                 

                                                     ВИРІШИЛА: 

  1. Надати дозвіл гр. Поліщук Юлії Анатоліївні, (проживає: інформація з 

обмеженим доступом)  на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею до 0,0042 га у власність для будівництва індивідуального 

гаража, яка  розташована в м. Липовець,  по вул. Чернишевського, 14 із земель житлової 

та громадської забудови комунальної власності. 

   2.   Громадянці Поліщук Юлії Анатоліївні: 

           2.1. звернутися до розробників документації із землеустрою з метою замовлення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

   2.2. подати до міської ради на затвердження відповідно до вимог чинного 

законодавства  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  

ради з питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 

 
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 808 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

Про  затвердження   технічної   документації 



із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)   

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних  ділянок у власність. 

 

 

        Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із 

землеустрою   з передачі безкоштовно  у власність земельних ділянок, в зв’язку з 

встановленням та уточненням площ земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

території міста, враховуючи погодження суміжних меж землевласниками та 

землекористувачами, керуючись статтями 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

статтями 12, 39, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  технічні документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  передати безкоштовно у власність 

земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражного будівництва та ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності, які 

розташовані в межах населеного  пункту, наступним громадянам : 

 

 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові, 

місце реєстрації 

Розташув

ання 

земельної 

ділянки 

Загаль

на 

площа 

земель

ної 

ділянк

и, га 

В тому числі 

Для 

будівн

ицтва 

та 

обслуг

овуван

ня 

житлов

ого 

будинк 

Для 

веден.

ОСГ 

Для 

індив

ідуал

ьного 

гара

жног

о 

будів

ницт

ва 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 Притоюк Віталій 

Іванович 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 

 

 

вул. Садова, 

17 

поле № 5 

«Скакунка» 

0,2878 0,1000 

 

 

 

 

 

 

0,0878 

 

0,1000 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0522210100:01:003:1811 

0522210100:01:003:1812 

 

0522210100:01:003:1461 

 

 



2 Кондратюк 

Любов 

Григорівна 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. 

Ломоносова

, 76 

0,1751 0,1000 
 

0,0751 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0522210100:01:004:1262 

0522210100:01:004:1263 

 

 

3 Мороз Віталій 

Андрійович 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. 

Соборності 

9/1 

0,0649 0,0649 
- 

 
- 

 

 

 

0522210100:01:003:1825 

 

 

 

4 Хижняк Микола 

Владиславович 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

 

 

вул. Глінки, 

31  

 

 

 

0,4000 

 

 

 

 

 

0,1000 

 

 

 

 

 

 

0,3000 

 

- 

 

 

 

0522210100:01:005:0626

0522210100:01:005:0627 

 

5 Тисячний 

Василь 

Миколайович 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. І. 

Франка, 21 
0,0344 - 0,0344 - 

 

0522210100:01:003:1826 

 

6 Рипюк Леонід 

Павлович 

(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

вул. 

Зіндельса, 1 
0,1400 0,1000 

 

0,0400 
- 

 

 

0522210100:01:001:2840 

0522210100:01:001:2841 

 

 

 

2.  Зобов’язати  заявників:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      2.1. дотримуватися обов’язків власників земельних ділянок відповідно до статті 91 

Земельного кодексу України; 

      2.2. оформити право власності на одержану у власність земельну ділянку відповідно до 

статей 125, 126  Земельного кодексу України. 

      3. Спеціалісту відділу правової та кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 

внести  зміни до земельно-кадастрової документації. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                          МИКОЛА ГРУШКО 

 
Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  № 809 

 

            Від 06 жовтня 2020 року                                                             76 сесія 7 скликання 

Про затвердження проектів 

 землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

 

      Розглянувши заяви громадян про затвердження проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для будівництва індивідуальних 

гаражів на території міста, враховуючи погодження суміжних меж землевласниками та 

землекористувачами, керуючись статтями 19, 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», п. 34, ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

 Пальчаку Олександру Володимировичу (інформація з обмеженим доступом), для 

будівництва житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

за рахунок земель комунальної власності. Земельна ділянка розташована в м. Липовець по 

вул. Соборності.  

1.1 Передати безкоштовно у власність гр. Пальчаку Олександру Володимировичу 

земельну  для будівництва житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею  0,1000га  кадастровий номер 

0522210100:01:003:1827, що розташована в м. Липовець по вулиці Соборності. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

 Собовій Раїсі Василівні (інформація з обмеженим доступом), для будівництва 

індивідуальних гаражів,  за рахунок земель комунальної власності. Земельна ділянка 

розташована в м. Липовець по вул. Коцюбинського.  

2.1 Передати безкоштовно у власність гр. Собовій Раїсі Василівні земельну  для 

будівництва індивідуальних гаражів площею  0,0090 га  кадастровий номер 

0522210100:01:004:1270, що розташована в м. Липовець по вулиці Коцюбинського. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

 Коренюк Тетяна Василівна (інформація з обмеженим доступом), для ведення особистого 

селянського господарства,  за рахунок земель комунальної власності. Земельна ділянка 

розташована в м. Липовець, Липовецького району Вінницької області. 

       3.1. Передати безкоштовно у власність гр. Коренюк Тетяні Василівні земельну  для 

ведення особистого селянського господарства площею  0,2385 га  кадастровий номер 

0522210100:01:001:2864, що розташована в м. Липовець, Липовецького району Вінницької 

області. 



4. Громадянам:  

- оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про  

державну  реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

       4.   Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог земельного та екологічного законодавства. 

       5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради 

з питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин. 

 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        МИКОЛА ГРУШКО 
 

Нач. відділу правової та 

кадрової роботи                                        Олеся Назаренко  

Спеціаліст правової та  

               кадрової роботи                                        Валерій Бабич 
 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.ВасиляЛипківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ  № 810 

 

Від  _____ 2020 року                                                                       67 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження переліку ділянок,  

що підлягають продажу та надання дозволу 

на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки,  

яка не підлягає продажу на  

конкурентних засадах  

 

Розглянувши заяву гр. Кицюк Наталії Вікторівни, як власника об’єкта нерухомого 

майна, розташованого на орендованій земельній ділянці комунальної власності міста 

Липовець, про викуп земельної ділянки, відповідно до ст.ст. 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 

Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», 

«Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада,  

 

                   ВИРІШИЛА: 

1. Включити земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого 

майна, що перебуває у власності Кицюк Наталії Вікторівни згідно Договору купівлі-

продажу нежитлової будівлі від 25.12.2009, у перелік земельних ділянок, які не 

підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельну ділянку 

площею 0,1819 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:0482, з цільовим 

призначенням 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 



будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка 

розташована за адресою: м. Липовець, вул. Героїв Майдану, 55, Вінницька область, що 

перебуває у користуванні Кицюк Наталії Вікторівни на умовах оренди згідно договору 

оренди №02/03-04 від 10.01.2011. 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Липовецької міської ради замовити 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка підлягає продажу, згідно пункту 1 даного рішення. 

3. Доручити Комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у 
сфері оцінки земель, провести конкурсний відбір оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що мають ліцензії на виконання землеоціночних робіт. 

4. За результатами конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
доручити міському голові підписати угоду на виконання робіт з проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки. Фінансування робіт з проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок здійснюється за рахунок внесеного покупцем 
(заявником) авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної 
ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

5.    Встановити суму авансового платежу для фінансування міською радою робіт з 
проведення експертної оцінки земельної ділянки, у розмірі 20 % від нормативної  
грошової оцінки вище зазначеної земельної ділянки. 

6.    Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок подати на розгляд сесії 
міської ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу вище вказаної ділянки. 

7.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Кицюк О.П.). 

 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          МИКОЛА ГРУШКО 
 

Начальник відділу правової та  

кадрової роботи                                       Назаренко О.О. 

Спеціаліст відділу правової  

та кадрової роботи                                   Бабич А.І. 

                                           

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  № 8 1 1  

 
Від  06  жовтня 2020 року                                                                       76 сесія  7 скликання 

   

Про передачу капітальних інвестицій 

з балансу КП «Комунсервіс» на баланс 

Липовецької міської ради  

  

           Відповідно до ст.  25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 78, 137 Господарського кодексу України, Закону України «Про 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. за № 996-XIV,  з 

метою підвищення ефективності утримання майна комунальної власності, міська рада  

в и р і ш и л а: 

      1.Передати капітальні інвестиції з балансу КП «Комунсервіс» на баланс Липовецької 

міської ради по об’єктах:  

- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулиці Івана Франка в місті Липовець 

Вінницької області» на суму 35317,20 грн. 

- «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулиці Ломоносова в місті Липовець 

Вінницької області» на суму 39388,81 грн. 

     2.Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради зарахувати до 

складу капітальних інвестицій по об’єктах комунальної власності  на підставі акта 

приймання-передачі зазначених капітальних інвестицій в установленому законодавством 

порядку згідно з пунктом 1 даного рішення. 

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л.М.).  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 
               Назаренко О.О. 

               Дзіпетрук І.В 

               Кропивницький С.С. 

 

 

 


