
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до Програми «Благоустрій населених пунктів 

територіальної громади на 2021 рік», затвердженої рішенням 3 сесії міської 

ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року №43 «Про затвердження 

Міських програм» 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи клопотання відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради 

від 11 березня 2021 року № 01-31/60, висновок постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, з метою забезпечення проведення заходів з 

благоустрою територіальної громади, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до Програми «Благоустрій населених пунктів територіальної 

громади на 2021 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням 3 сесії міської 

ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року №43 «Про затвердження Міських 

програм» такі зміни: 

пункт 6 частини І. «Чиста громада» до Програми викласти у такій редакції: 

«6. Затвердити План заходів до розділу «Чиста громада» Програми на 2021 рік, 

згідно з додатком». 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Юрій 

ЮКАЛО). 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток 

до рішення 11 сесії 

міської ради 8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

План заходів до розділу «Чиста громада» Програми «Благоустрій населених пунктів територіальної громади на 2021 рік» 

№ 

п/п 

Назва заходу Обсяг фінансових 

ресурсів, тис. грн 

Джерело 

фінансування 

Відповідальний виконавець Термін 

виконання 

1 Забезпечення освітлення територіальної 

громади 

951,333 Місцевий 

бюджет 

КП «Комунсервіс», Липовецької міської ради КП 

«Росошакомунсервіс» Липовецької міської ради 

Протягом 

2021 року 

2 Проведення робіт з утримання в 

належному стані об’єктів благоустрою та 

території громади  

454,45 Місцевий 

бюджет 

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, КП 

«Росошакомунсервіс» Липовецької міської ради 

Протягом 

2021 року 

3 Забезпечення працівників з благоустрою 

належними умовами праці, в т.ч.: 

4718,5 Місцевий 

бюджет 

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, КП 

«Росошакомунсервіс» Липовецької міської ради 

Протягом 

2021 року 

3.1 заробітна плата та нарахування на неї 3844,2 Місцевий 

бюджет 

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, КП 

«Росошакомунсервіс» Липовецької міської ради 

Протягом 

2021 року 

3.2 інструменти та засоби праці 874,3 Місцевий 

бюджет 

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради, КП 

«Росошакомунсервіс» Липовецької міської ради 

Протягом 

2021 року 

4 Забезпечення виконання податкових 

зобов’язань  

360,0 Місцевий 

бюджет 

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради Протягом 

2021 року 

5 Розвиток соціально-побутової та 

культурної інфраструктури 

(встановлення дитячого майданчика) 

500,0 Місцевий 

бюджет (бюджет 

розвитку) 

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ІІІ-ІV 

квартал 2021 

року 

 ВСЬОГО 6984,283    

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


