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проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому 

числі щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Липовецької міської ради та виконання 

плану роботи  

 

Відповідно до частини 9 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», заслухавши та обговоривши звіт в. о. міського голови 

Назаренко О.О. про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічний 

звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Липовецької міської ради та виконання плану роботи з урахуванням вимог 

статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», враховуючи висновок постійної комісії міської ради 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Звіт в. о. міського голови Назаренко О.О. про діяльність виконавчих 

органів ради, у тому числі щорічний звіт про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами Липовецької міської ради та 

виконання плану роботи з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 

2020 році взяти до відома, додається. 

2. Роботу Липовецької міської ради за 2020 рік визнати задовільною. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

комісії Микола БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток  

до рішення 11 сесії міської ради 

8 скликання  

________2021 року №  
 

Звіт 

про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічний звіт 

про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Липовецької міської ради та виконання плану роботи 
 

25 жовтня 2020 року відповідно до розпорядження КМУ «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Вінницької області» до складу Липовецької територіальної громади увійшло 17 

громад. Утворилася вона шляхом приєднання до громади м. Липовець у 2020 р. 

громад 15 колишніх сільських рад Липовецького району та Росошанської 

сільської об’єднаної територіальної громади. Наразі територія громади займає 

площу - 613,6 км² в тому числі загальна площа ріллі – 481,1 км². Її населення 

становить 21,4 тис. чол. в т. ч. кількість виборців – 17,8 тис. чол.  

Сферу промисловості громади представляють 9 підприємств (виробництво 

концентратів соку, хлібобулочних виробів, борошна, переробка зернових 

виробництвом будівельних матеріалів). Більшість підприємств розташовані в м. 

Липовець. Один із хлібозаводів та 2 елеватори знаходяться в селищі Липовець.  

Агропромисловий сектор належить до найважливіших сфер економіки 

громади. Площа сільськогосподарських угідь становить 54,0 тис. га, у тому 

числі ріллі – 48,1 тис. га. Сільськогосподарську продукцію виробляють 7 

господарських товариств, 2 приватні акціонерні товариства, 2 приватні 

підприємства, 1 виробничий кооператив, 56 фермерських господарств. 

Досить активно на території Липовецької територіальної громади 

розвивається підприємницька діяльність. Переважно підприємці працюють в 

торгівлі та сфері послуг. Загальна їх кількість складає біля 650 од. Найбільша 

кількість підприємців зосереджена в м. Липовець, порівняно велика – в 

с. Росоша та с. Зозів. 

Транспортні послуги в громаді надають місцеві перевізники, найбільшим з 

яких є ТОВ «Липовець АТП». Решта перевізників працюють як ФОП. 

Послуги зв’язку надають місцеве відділення телекому (телекомунікація та 

підключення до мережі Інтернет), відділення «Укрпошти» та «Нової пошти» 

(наявне відділення в м. Липовець). Крім того на території м. Липовець працює 

місцевий надавач послуг з підключення до мережі Інтернет – ТОВ «Буран +». 

Протягом останніх років активно проходить прокладання ліній оптико-

волоконного зв’язку до сіл громади. Завдяки цьому якісний і швидкісний 

інтернет вже найближчим часом буде в більшості населених пунктів. 

На території Липовецької територіальної громади працює декілька 

комунальних підприємств. Найбільшими з них є КП «Комунсервіс» 

Липовецької міської ради» та КП «Липовецький водоканал». Перше з них надає 

послуги з вивезення і захоронення ТПВ, благоустрою, зовнішнього освітлення 

вулиць, утримання комунальної дорожньо-транспортної мережі на території 



м. Липовець. Друге – послуги з водопостачання та водовідведення на цій же 

території. Крім цього невеликі комунальні підприємства функціонують в селах 

Росоша та Славна. 

Загальна протяжність ліній зовнішнього освітлення в Липовецькій ТГ 

складає – 155,9 км., кількість ліхтарів - 2400 шт. Кількість абонентів, яким 

надають послуги вивезення та захоронення ТПВ, - 3970 од. 

У 2020 році в м. Липовець по різних вулицях були встановлені ліхтарі, які 

працюють на сонячних батареях. 7 км. ліній зовнішнього освітлення збудовано 

в с. Нападівка, 2 км. - в с. Вікентіївка, 1,7 км. – в с. Попівка 

(вул. Б. Хмельницького, Миру). Переобладнано та оновлено вуличне освітлення 

в с. Лукашова (вул. Шкільна, Першотравнева, Жовтнева, Польова), в с. Ясенки 

(вул. Соборна), а також в с. Підлісне (вул. Підлісна). 

Минулого року поточний ремонт дорожнього полотна проведено в 

м. Липовець, селах Скитка, Лукашова, Берестівка, Ясенки, Війтівці, Нападівка, 

Щаслива. Капітальний ремонт комунальних доріг виконаний в м. Липовець 

(вул. Пирогова), с. Росоша (вул. Першотравнева, Шкільна), с. Очитків 

(вул. Кузнєцова, Прибережна), с. Люлинці (вул. Перемоги). 

Великий об’єм робіт виконаний в Липовецькій громаді у сфері 

благоустрою. Зокрема, проведено ремонти пам’ятних знаків на території сіл 

Нападівка, Струтинка, Щаслива; встановлено огорожу біля Струтинської ЗОШ 

І-ІІ ст. та артезіанських свердловин в с. Ясенки та Нарцизівка; облаштовано 

зону відпочинку в с. Троща; впорядковано сміттєзвалище в с. Щаслива.  

В рамках реалізації проєкту-переможця обласного конкурсу «Виробництво 

пелет із соломи для потреб громади» в с. Славна було закуплено причеп 

2ПТС-6, прес-підбирач б/у, лінія з виробництва пелет. Проведено поточний 

ремонт адмінприміщення колишньої Нападівської сільської ради. 

На території Липовецької міської ради проживають 1308 дітей 

дошкільного віку та діють 9 дошкільних навчальних закладів. У 2020 р. 

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

дитсадка в с. Зозівка, проведено поточний ремонт дитсадка в с. Попівка, 

реконструкцію частини будівлі загальної практики сімейної медицини з 

добудовою під дошкільний заклад в с. Щаслива та капітальний ремонт дитсадка 

в с. Нападівка. В ДНЗ в с. Нападівка придбано меблі та інвентар. 

В громаді функціонує 7 ЗОШ І-ІІІ ст., 1 навчально-виховний комплекс в с. 

Росоша (включає ЗОШ І-ІІІ ст. і ДНЗ), 4 ЗОШ І-ІІ ст., у яких навчається 2040 

учнів. Крім того у сфері позашкільної освіти на території громади працюють 

Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа та дитячо-

юнацький центр. Їх учні успішно виступають на різноманітних обласних 

змаганнях та конкурсах. В приміщенні Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 діє 

інклюзивно-ресурсний центр.  

В селі Зозів функціонує професійно-аграрний ліцей, який надає послуги з 

навчально-професійної освіти. Його фінансування здійснюється з обласного 

бюджету. 

У сфері охорони здоров’я в Липовецькій територіальній громаді діють 

наступні заклади: центральна міська лікарня (до її складу входить поліклініка), 



центр надання первинної медико-санітарної допомоги, центр екстреної 

медичної допомоги (обслуговує декілька територіальних громад), обласна 

лікарня відновного лікування, 8 ФП, 10 ФАП, 3 амбулаторії сімейної медицини 

та 4 здравпункти. У минулому році проведено капітальний ремонт амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Росоша. 

Мережа закладів культури на території Липовецької громади представлена 

міським будинком культури (включає 1 міський і 14 сільських будинків 

культури, 8 сільських клубів), міською публічною бібліотекою (до складу 

входять 1 міська і 19 сільських бібліотек). У 2020 році на території Липовецької 

громади проведено капітальний ремонт бібліотеки і будинку культури в 

с. Нападівка, поточний ремонт будинку культури в с. Війтівці і придбання для 

нього сценічного та ігрового обладнання. 

Спортивну інфраструктуру громади протягом останніх років вдалось 

значно поліпшити. Зокрема, в м. Липовець за кошти державного та місцевого 

бюджетів на території Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 збудовано футбольний 

майданчик із штучним покриттям. Протягом останніх років проведено 

реконструкцію центрального міського стадіону «Колос» (грантові кошти 

обласного бюджету та місцевий бюджет) – облаштовано глядацькі трибуни, 

проведено благоустрій території, встановлені табло та тренажерний комплекс, 

завершується реконструкція побутових приміщень. За рахунок проведення 

поточних ремонтів та придбання спортивного інвентаря значно поліпшується 

стан та можливості Липовецької ДЮСШ. 

У 2020 р. по населених пунктах Липовецької територіальної громади 

виготовлено наступну документацію: технічну документацію на зміну меж та 

нормативно-грошову оцінку земель в с. Струтинка; генеральні плани сіл 

Щаслива та Білозерівка; правовстановлюючі документи на будівлі комунальної 

власності в с. Щаслива; технічну документацію по зміні меж с. Війтівці. 

В Липовецькій територіальній громаді активно реалізується соціальна 

політика, спрямована на поліпшення матеріального становища соціально 

вразливих верств населення, сімей і громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Здійснюється всебічне сприяння в отриманні ними 

соціальних виплат, послуг та соціального обслуговування за місцем 

проживання та перебування, створюються умови для безперешкодного доступу 

осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури та громадського 

призначення, вживаються заходи на забезпечення рівних прав і можливостей 

чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім'ї. 

Станом на 01 грудня 2020 року на території Липовецької територіальної 

громади проживає: 6448 пенсіонери, громадян пільгових категорій 5268 з них: 

учасників АТО - 300, воїнів інтернаціоналістів – 42, учасників бойових дій 

Другої світової війни – 5, учасники війни – 200, члени сімей загиблих померлих 

ветеранів війни: АТО – 6, ветеранів війни - 75; осіб з інвалідністю внаслідок 

війни – 38, ветеранів праці - 1800, дітей війни – 1600, учасників ліквідації 

ЧАЕС та потерпілих – 72, осіб з дітей з інвалідністю – 60, дорослих з 

інвалідністю з дитинства та загального захворювання – 905, багатодітних 

сімей – 165. 



Сума надходжень за 2020 р. до загального фонду бюджетів Липовецької 

міської та 16 сільських рад, що утворили Липовецьку територіальну громаду, 

склала 107 449,7 тис. грн. (з урахуванням ПДФО, що був зарахований до 

дохідної частини бюджету Липовецького району). Відповідна сума надходжень 

до спеціального фонду становила – 3 142,6 тис. грн. Фактичні видатки органів 

місцевого самоврядування, що увійшли до складу Липовецької ТГ, за 2020 р. по 

загальному фонду склали – 71 228,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 

8 588,9 тис. грн. Сукупний перехідний залишок по загальному фонду становив 

– 4 555,7 тис. грн., по спеціальному – 1 594,8 тис. грн. 

У 2021 р. Липовецькою міською радою в рамках здійснення регуляторної 

політики було прийнято два регуляторних акти – «Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території м. Липовець на 2021 рік» (рішення № 754 від 

16.06.2020 р. 72 сесії 7 скликання) та «Про встановлення заборони продажу 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) у визначений час доби в межах міста Липовець» (рішення № 735 

від 19 травня 2020 р. 71 сесії 7 скликання). При прийнятті відповідних рішень 

проводився аналіз регуляторного впливу кожного з актів. Відстеження 

результативності регуляторних актів буде проведене у 2021 р. 

2021 рік є періодом становлення Липовецької територіальної громади. 

Наразі сформовано структуру та штат апарату управління виконавчого 

комітету. Поступово усі служби починають працювати на повну потужність та 

забезпечують виконання покладених на них завдань. Виходячи з можливостей 

бюджету та потенційного залучення додаткових коштів, виконавчим комітетом 

Липовецької міської ради визначено перелік заходів до Програми економічного 

і соціального розвитку Липовецької територіальної громади на 2021 рік: 

- будівництво багатофункціонального спортивного майданчика в 

с. Росоша; 

- проведення капітального ремонту дорожнього полотна по вул. Шевченка 

в м. Липовець; 

- проведення капітального та поточного ремонтів приміщень Липовецької 

центральної міської лікарні та Липовецького центру надання первинної медико-

санітарної допомоги; 

- проведення поточного ремонту доріг по населених пунктах громади; 

- підведення швидкісного оптико-волоконного інтернету до сіл Троща, 

Гордіївка, Війтівці; 

- реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Ольшанського в 

с. Скитка; 

- будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Визволення в с. Зозів; 

- виготовлення плану зонування з доопрацюванням розділів Генерального 

плану м. Липовець; 

- придбання шкільного автобусу; 

- оздоровлення дітей пільгових категорій.  

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


