ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;
е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957

РІШЕННЯ
17 лютого 2021 року

м. Липовець

№12

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку по
Липовецькій територіальній громаді у 2020 році
Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію з даного питання начальника відділу
економічного аналізу та залучення інвестицій Липовецької міської ради
Станіславського Ю. С., виконавчий комітет міської рад ВИРІШИВ:
1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного розвитку
по Липовецькій територіальній громаді у 2020 році взяти до відома (додається).
2. КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради» протягом 2021 року в
межах виділеного фінансування провести комплекс робіт, передбачених
Програмою економічного і соціального розвитку Липовецької територіальної
громади на 2021 рік а саме:
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка (у разі
відбору проекту на фінансування за рахунок державної субвенції);
- поточний ремонт дорожнього покриття вулиць населених пунктів
громади;
- будівництво нових ліній зовнішнього освітлення в с. Скитка та с. Зозів;
- будівництво спортивного майданчика в с. Росоша.
3. Спільно з КП «Липовецьводоканал»:
- в разі співфінансування провести будівництво мережі каналізації по вул.
Героїв Майдану.
4. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я спільно з КНП
«Липовецька міська лікарня» Липовецької міської ради Вінницького району
Вінницької області» провести капітальний ремонт приміщень та будівель
Липовецької міської лікарні.

5. Роботу виконкому, комісій при ньому направити на виконання та
реалізацію прийнятих Програм.
6. Виконкому міської ради:
- активізувати роботу молодіжного виконкому;
- забезпечити проведення спортивних змагань на території Липовецької
ТГ;
- сприяти залученню до позашкільної роботи дітей з обмеженими
функціональними можливостями та з сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників
міського
голови з
питань
виконавчої
діяльності
ради
Сергія
КРОПИВНИЦЬКОГО та Ольгу ФОМІНУ, про що доповісти виконкому у липні
2021 року.

В. о. міського голови

Олеся НАЗАРЕНКО

Виконавець:
Начальник відділу економічного аналізу
та залучення інвестицій

Юрій СТАНІСЛАВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Ольга ФОМІНА

Начальник відділу юридичного
забезпечення та комунальної власності

Алла БОГДАН

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Олег ПЕЧОЛАТ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Липовецької міської ради
від 17 лютого 2021 р. №12
Інформація про виконання заходів Програми соціально – економічного
розвитку по Липовецькій територіальній громаді за 2020 рік
№
1.
2.

Назва міської та
сільських рад
Вербівська
(Вербівка, Ксаверівка)
Нападівська
(Нападівка, Вікентіївка,
Богданівка)

3.

Славнянська
(Славна, Улянівка,
Ганівка)

4.

Зозівківська
(Зозівка)

5.

Струтинська
(Струтинка)

Заходи, реалізовані згідно Програми
соціально – економічного розвитку
1.Капітальний ремонт бібліотеки і
будинку культури (встановлення системи
опалення)
2.Встановлення Меморіалу жертвам
репресій та Голодомору.
3. Проведення ямкового ремонт доріг с.
Нападівка.
4.Капітальний ремонт приміщення
дитячого садочка та придбання меблів,
інвентаря.
5.Встановлення вуличного освітлення
вулиць села Нападівка - 7 км.
6.Встановлення вуличного освітлення
села Вікентіївка – 2 км.
7.Ремонт приміщення Нападівського
адмінбудинку.
8.Капітальний ремонт пам’ятника
загиблим воїнам в часи Другої світової
війни в селі Вікентіївка.
В рамках проекту «Виробництво пелет із
соломи для потреб громади» було
закуплено: причеп 2ПТС-6, преспідбирач б/у, лінія з виробництва пелет
1.Виготовлення ПКД на капітальний
ремонт Зозівківського ДНЗ
1.Виготовлено технічну документацію
по зміні меж населеного пункту села
Струтинка.
2.Виготовлено технічну документацію з
оцінки земель Струтинської ради.
3.Встановлено пам’ятник та проведено
благоустрій братської могили.

6.

Зозівська
(Зозів)

7.

Лозуватська

8.

Скитківська (Скитка,
Теклинівка, Хороша)
Трощанська (Троща,
Гордіївка)

9.

10.
11.

12.

Іваньківська (Іванька,
Пісочин)
Росошанська (Росоша, сще. Липовець, Очитків,
Люлинці)

Щаслива (Щаслива,
Білозерівка, Королівка,
Підлісне)

4.Встановлено залізобетонну огорожу
біля Струтинської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Розпочато будівництво водогону по
вулицях Незалежності, Олекси
Шеренгового, Визволення за кошти
населення та спонсорів протяжністю 7
км.
Поточний ремонт доріг села Скитка.
Встановлення комплексу для відпочинку
дорослих та дітей на березі річки «Соб» в
селі Троща.
1. Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Першотравнева села
Росоша.
2. Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Перемоги села
Люлинці.
3. Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиць Кузнєцова, Прибережна
села Очитків.
4. Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Шкільна села Росоша.
5. Реконструкція Росошанської АЗПСМ
1. Проведено роботи по реконструкції
частини будівлі загальної практики
сімейної медицини з добудовою під
дошкільний заклад.
2. Виготовлення генерального плану по
с. Щаслива та с. Білозерівка;
3. Проведено поточний ремонт доріг
(підсипання) в с. Щаслива, с. Білозерівка
та с. Королівка.
4. Оновлено вуличне освітлення в
селищі Підлісне по вул. Підлісна.
5. Поточний ремонт пам’ятника в с.
Щаслива.
6. Облаштування сміттєзвалища.
7. Упорядковано сільські кладовища в с.
Щаслива, с. Білозерівка, с. Королівка.

8. Виготовлення правовстановлюючих
документів на будівлі комунальної
власності.
13.

Попівська
(Попівка, Вернянка)

14.

Лукашівська
(Лукашова, Берестівка,
Нарцизівка, Ясенки,
Ясинецьке)

15.

Війтовецька
(Війтівці)

16.

Липовецька

1. Завершено будівництво зовнішнього
освітлення вул. Б. Хмельницького, Миру
в с. Попівка (1,7 км)
2. Проведено поточний ремонт
приміщення дитсадка
3. Поновлено в’їздний знак в с. Попівка
1. Проведено поточний ремонт дороги з
твердим покриттям від центральної
дороги Липовець – Вінниця через
Берестівку с. Лукашова до центральної
дороги Липовець – Турбів – Вінниця.
2. Проведено поточний ремонт насипних
доріг по вулиці Соборна села Ясенки.
3. Переобладнано та оновлено вуличне в
селі Лукашова (вулиці Шкільна,
Першотравнева, Жовтнева, Польова), а
також по вулиці Соборна в селі Ясенки.
4. Обладнано залізо – бетонною
огорожею артезіанські свердловини
водогонів у селі Ясенки і Берестівка.
1. Поточний ремонт фасаду будинку
культури.
2. Поточний ремонт підлоги та укладання
підлогового кахлю будинку культури.
3. Поточний ремонт доріг села Війтівці.
4. Виготовлення технічної документації
по зміні меж населеного пункту села
Війтівці.
5. Придбання сценічного взуття, ігрового
обладнання в будинок культури
1. Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Пирогова
2. Встановлення світильників на
сонячних батареях по вулицях міста
Липовець
3. Поточний ремонт вулиць міста
Липовець

Начальник відділу економічного аналізу
та залучення інвестицій

Юрій СТАНІСЛАВСЬКИЙ

