
                                                                
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

Від  10 вересня 2020 року                                                                                №72 

 

Про надання дозволу на розміщення 

тимчасових споруд для проведення 

підприємницької діяльності 

 

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

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

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

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

м
2
 на земельній ділянці комунальної власності площею 0,0666 га, яка 

знаходиться по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Липовець, та перебуває в 

користуванні СТ «Юлія» голови управління Козак Людмили Василівни на 

підставі Договору оренди землі №20/03-04 від 23.11.2012 (далі – Договір), 

строком до моменту закінчення дії Договору, тобто до листопада 2022 року.  

2. Зобов’язати заявника: 

- виготовити паспорт прив’язки вищевказаних тимчасових споруд; 

- провести благоустрій прилеглої території, утримувати її в 

належному санітарному стані, укласти договір на прибирання та вивіз сміття з 

організацією, яка обслуговує дану територію; 

- тимчасові споруди утримувати в належному естетичному вигляді. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

№42 від 02.04.2013 року. 

 

 

 

  Міський голова                                                      Микола ГРУШКО 

 
Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Бабич А.І. 



 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

     РІШЕННЯ 

Від 10 вересня  2020 року                                                                            № 73                                                                                                        

 

Про   затвердження    плану   роботи 

виконавчого      комітету        міської 

ради на четвертий квартал 2020 року 

                                              

        Відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, 

керуючись статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами 

(секретаря)виконкому Печолата О.В., враховуючи думку членів виконкому,  

виконавчий комітет міської ради 

 

                                                       В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Липовецької міської ради 

на ІV квартал 2020 року (додаток 1). 

2. Керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради Печолату О.В. 

довести рішення до керівників підприємств, установ, організацій та 

визначених у плані виконавців. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Печолата О.В. та заступника міського голови Фоміну О.В. 

 

 

Міський голова                      Микола ГРУШКО 

 

           
            Кропивницький С.С. 

            Назаренко О.О. 

               Фоміна О.В. 

              Печолат О.В. 

 

 

 

 

 

                                        

   



      Додаток 1 

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                 Липовецької        міської       ради 

                                                                                                  від  10.09.2020   року     №73 

 

П Л А Н     Р О Б О Т И 

виконавчого комітету Липовецької міської ради на ІV квартал 2020 року 

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради : 

 

Жовтень 

     1. Про готовність закладів, установ та організацій,  розташованих на території  

міської ради,  до роботи в  осінньо- зимовий період 2020-2021 рр. 

Готують: Кропивницький С.С.-заступник міського голови,  

Фоміна О.В. –заступник міського голови, 

2. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року. 

Готують: Дзіпетрук І.В.- завідувач фінансово-господарського відділу   

виконкому міської ради. 

3. Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

                                                     Листопад  

      1. Про ефективне використання земель запасу, резервного та водного фонду  

на території міської ради. 

 Готують: Кропивницький С.С.- заступник міського голови, 

2. Про підготовку до святкування у місті різдвяних на новорічних свят. 

Готують: Фоміна О.В. –заступник міського голови. 

3.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

 

                                                     Грудень  

 

1. Про звіт опікунів. 

     Готують: Фоміна О.В. –заступник міського голови, Печолат О.В. – 

керуючий     справами виконкому міської ради 

     2. Про план діяльності виконавчого комітету міської ради на 2021 рік. 

     Готують: Печолат О.В. – керуючий справами виконкому міської ради 

     3. Про план діяльності з підготовки регуляторних актів виконавчого комітету  

міської ради у сфері господарської діяльності на 2021 рік. 

     Готують:Назаренко О.О.-начальник  відділу правової та кадрової роботи. 

4.Про хід виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади 

вищого рівня та власних рішень. 

ІІ. Організаційно- масові заходи : 

1. Інформування населення міста про прийняті рішення ради та виконкому. 

Постійно                  Секретар міської ради Лебідь А.М. 

                                  Керуючий справами (секретар) виконкому 



                                  міської ради Печолат О.В. 

2. Забезпечити вчасний та кваліфікований розгляд заяв, скарг та    

 пропозицій, які надходять від громадян. 

Постійно             Завідуюча загальним відділом виконкому міської ради   

                                  Соловйова Н.С. 

                                  Спеціалісти виконавчого комітету міської ради    

3. Сприяння виборчому процесу(Місцеві вибори-2020). 

4. Взяти участь в організації та проведенні заходів (за окремими планами): 
1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана. 

14 жовтня День захисника України. День Українського козацтва 

28 жовтня Річниця звільнення України від німецько-фашистських загарбників 

19 листопада    Міжнародний чоловічий день 

1 листопада  День Свободи та Гідності 

23 листопада  День пам'яті жертв голодоморів в Україні 

25 листопада  Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 

1 грудня День боротьби із ВІЛ/СНІДом 

            3 грудня Міжнародний день інвалідів 
14 грудня        День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. 

19 грудня Свято Святого Миколая, запалення новорічної ялинки 

25 грудня        Різдво Христове(католицьке) 

 

4. Привітати з професійними святами: 
            1 жовтня День працівників освіти 

            8 жовтня День юриста.  

           14 жовтня         День захисника Вітчизни 

           20 жовтня День працівників харчової промисловості 

           27жовтня День автомобіліста та дорожника 

          3 листопада День працівника соціальної сфери 

          9 листопада День української писемності та мови. Всеукраїнський день працівників                                                                                 

культури та аматорів  народного  мистецтва 

          16 листопада День працівників радіо, телебачення, зв'язку 

          17 листопада День працівників сільського господарства 

           1 грудня День працівників прокуратури 

           6 грудня День Збройних сил України 

           7 грудня День місцевого самоврядування 

           15 грудня День працівників суду 

           19 грудня День адвокатури 

           19 грудня День енергетика 

            24 грудня День працівників архівних установ 

 

    Керуючий справами виконкому                             Олег  ПЕЧОЛАТ                               

 

 

 

 

 

 
 



                                                                        
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 Від 10  вересня  2020 року                                                                           №  74 

 

Про  впорядкування поштових  адрес  будівель. 

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

самоврядування в України», розглянувши  заяви  гр. Мазур І.В., Богдан Є.М. та 

ін.  щодо впорядкування поштових адрес будівель по вулицях міста, 

виконавчий комітет міської ради 

                                                  В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому Липовецької селищної ради  від 

16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну 

нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію  

будівлі в новій редакції:   

 

   1.1.  по Коцюбинського 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

59 Бондар В.А. і 

співвласники 

16а, 38, 62  62  

1.2.  по вул. Соборності 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

44 Кириленко В.І. 70, 87 87  

1.3. по провул. Зелений 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

6 Білошицький В.В. 11а, 11 11  

1.4. по вул.Озерна 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 



6 Кардинал Г.М. 7,9,11 11  

1.5. по вул. Садова 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 Козінський В.В. 13, 13д, 25 25  

 

2. Внести зміни до рішення виконкому Липовецької міської ради  від 

27.08.2009 року № 117 «Про впорядкування назв вулиць та зміну 

нумерації будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію  

будівлі в новій редакції:  

 по вул. В. Чорновола  

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий 

номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

6 Слободянюк 

О.П. 

46, 52, 54 54  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Печолата О.В. 

 

 

Міський голова                                                          Микола ГРУШКО 
  

 

Назаренко О.О. 

 

Печолат О.В. 

 
  Соловйова Н.С.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 Від 10  вересня  2020 року                                                                                      № 75 

 

Про передачу у власність (приватизацію) 

квартири №2 по вулиці Столярського, 7 

 

  Розглянувши пакет документів та заяву від 07.09. 2020 року учасника 

бойових дій, інваліда війни Гудзя Олександра Володимировича, відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»,  Положення 

про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 року №396, Положення про 

орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста Липовець» затвердженого рішенням виконавчого 

комітету № 38 від 23.03.2017 року,  враховуючи рішення органу приватизації 

житлового фонду, який перебуває у комунальній власності територіальної 

громади міста Липовець від 08.09.2020  року, керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В   И   Р  І   Ш   И   В  : 

 

1. Безоплатно передати у приватну власність однокімнатну квартиру №2 в 

будинку №7 по вулиці Столярського у місті Липовець, яка віднесена до 

комунальної власності Липовецької територіальної громади громадянину 

Гудзю Олександру Володимировичу ( зареєстрований та проживає за адресою: 

вул..) 

2. Секретарю органу приватизації житлового фонду Соловйовій Н.С. у 

десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 

майно, яке вказане у п.1 даного рішення. 

3.  Рекомендувати Гудзю Олександру Володимировичу здійснити державну  

реєстрацію вищевказаної квартири згідно вимог чинного законодавства. 

      4. Контроль   за   виконанням   рішення   покласти   на  заступника        

міського голови Кропивницького С.С. 

 

Міський голова                                      Микола ГРУШКО 

 
   Кропивницький С.С.             

                Назаренко О.О.                                                         

       Соловйова Н.С.  


