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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        19 листопада  2020 року 

        місце проведення: 

        приміщення будинку культури 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  21 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   1  

 

Сесію вела селищний голова  Н. М. Сіховська  

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

Члени селищної територіальної виборчої комісії; 

Депутати сьомого скликання; 

Керівники підприємств, установ і організацій; 

Поліщук Ю.П. - депутат Волинської обласної ради;  

Тарасюк А.М. -  старший інспектор Ковельського відділу поліції ГУНП у 

Волинській області ; 

Тарасюк В.П. – директор КП «Екокомунсервіс»; 

 

Сесію відкрила голова Люблинецької селищної територіальної виборчої комісії 

Скляренко Марія Петрівна. 

Голова СТВК ознайомила присутніх та новообрану раду про підсумки виборів 

25 жовтня 2020 року голови та депутатів селищної ради об’єднаної 

територіальної громади і визнання їх повноважень./ зачитала  протокол/ 

 Скляренко М.П. оголосила про вибір жителів Люблинецької селищної ради 

об’єднаної територіальної громади. Новообрані депутати склали Присягу  та 

отримали депутатські посвідчення восьмого скликання. 

Округ № 1  

     Котік Вікторія Вікторівна 
     Страхов Олександр Петрович 

Округ № 2 

     Гора Ніна Миколаївна 

     Пінчук Любов Миколаївна 
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     Кулик Жанна Василівна 

Округ № 3  

      Рокун Ольга Іванівна 

      Буряк Іван Віталійович 

      Талан Андрій Іванович 

Округ № 4 

     Пасаман Валентина Іванівна 

     Новосад Ольга Анатоліївна 

Округ № 5  

      Карпук-Сугак Любов Анатоліївна 

      Логвинюк Наталія Григорівна 

       Хвиць Руслана Петрівна 

Округ № 6  

      Вознюк Інна Вікторівна 

      Мельник Валентина Василівна 

      Соломянюк Людмила Володимирівна 

Округ № 7 

       Ліщук Любов Віталіївна 

       Мичко Ірина Романівна 

       Федорук Андрій Борисович 

Округ № 8 

      Івлєв Володимир Миколайович 

      Олещук Андрій Володимирович 

      Рихтюк Ніна Олександрівна 

 

Скляренко М.П. -голова СТВК  проінформувала про визнання  повноваження 

Люблинецького селищного голови –Сіховської Наталіїї Миколаївни. 

Сіховська Н.М.- новообраний селищний голова склала Присягу та отримала 

посвідчення голови селищної ради восьмого скликання. 

Голова селищної виборчої комісії запросила до президії селищного голову 

Сіховську Наталію Миколаївну, надала її слово у зв’язку з її обранням. 

 

Голова  селищної територіальної виборчої комісії  оголосила, що далі сесію 

вестиме обраний селищний голова. 

 

Сіховська Н.М.-селищний голова повідомила, що для ведення протоколу 

сесії  необхідно обрати секретаря сесії, та внесла пропозицію секретарем сесії 

обрати депутата Кулик Ж.В. 

Прошу голосувати. 

                                       “за” – 21  

                                       “проти” – немає,  

                                       “утримався” – немає . 

                 / результати голосування додаються/ 

 Секретар сесії приступила до виконання своїх обов’язків.  
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                                                     ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

      1. Про затвердження порядку денного першої  сесії  селищної ради  

восьмого скликання  

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      2. Про підсумки виборів, визнання повноважень та  реєстрацію депутатів 

Люблинецької селищної ради об’єднаної територіальної громади та 

Люблинецького селищного голови. 

                     Інформувала: Скляренко М.П. - голова Люблинецької селищної 

територіальної виборчої комісії  

      3. Про обрання секретаря Люблинецької селищної ради. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      4. Про здійснення секретарем селищної ради повноважень секретаря 

виконавчого комітету селищної ради. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      5.  Про затвердження заступника голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради                   

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      6. Про затвердження Положення про старосту Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      7. Про затвердження старости  Старокошарівського старостинського округу 

Люблинецької  селищної об’єднаної територіальної громади 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      8. Про затвердження старости  Мощенського старостинського округу 

Люблинецької  селищної об’єднаної територіальної громади 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      9.  Про затвердження   Регламенту Люблинецької  селищної ради об’єднаної 

територіальної громади VIII скликання 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

     10.  Про затвердження Положення та склад постійних комісій селищної 

ради. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      11.  Про виконавчий комітет селищної ради. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

      12. Про призначення відповідальних за ведення обліку і звітності про 

використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного 

стану, а також їх зберігання. 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного першої  сесії  селищної 

ради  восьмого скликання  в цілому 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  1/1 

Прийняти в цілому . 
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                  Результати голосування: “за” – 21,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.  

                                              / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

 

СЛУХАЛИ:2.  Про підсумки виборів, визнання повноважень та  реєстрацію 

депутатів Люблинецької селищної ради об’єднаної територіальної громади 

та Люблинецького селищного голови. 

                     Інформувала: Скляренко М.П. - голова Люблинецької селищної 

територіальної виборчої комісії ( постанова про реєстрацію селищного голови 

та депутатів додається). 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  1/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря селищної ради. 

Відповідно до статей 50 і 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» секретар селищної ради в межах строку повноважень ради обирається 

шляхом таємного голосування. 

Пунктом 4 частини 1 статті 26 цього Закону передбачено, що кандидатуру 

для обрання секретаря селищної ради вносить селищний голова. 

Голова селищної ради вносить на розгляд сесії кандидатуру  

Кулик Жанни Василівни на посаду секретаря селищної ради, депутата від 

виборчого округу № 2. 

Селищний голова запропонувала затвердити такий регламент обрання 

секретаря селищної ради: 

– обрати лічильну комісію селищної ради і обговорити її документи; 

–  затвердити текст виборчого бюлетеня. 

Голосування: Затвердження  регламенту обрання секретаря селищної ради: 

                 Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                               / результати голосування додаються/     

Для підрахунку голосів щодо обрання секретаря селищної ради обирається 

лічильна комісія. 

Хвиць Р.П. – депутат селищної ради, запропонувала обрати лічильну 

комісію у складі  5  чоловік. 

Депутат - Рокун Ольга Іванівна 

      Депутат – Карпук-Сугак Любов Анатоліївна 

Депутат- Мельник Валентина Василівна 



 5 

Депутат- Мичко Ірина Романівна 

Депутат- Олещук Андрій Володимирович 

Голосування: Затвердження складу лічильної комісії. 

                 Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                               / результати голосування додаються/     

Перерва. 

Члении лічильної комісії проводять засідання. 

Слово для інформації надається голові лічильної комісії селищної ради, 

депутату Рокун Ользі Іванівни, яка ознайомила депутатів з Протоколом № 1 

засідання лічильної комісії. 

Голосування: Протокол № 1 засідання лічильної комісії взяти до уваги. 

                 Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                               / результати голосування додаються/     

Перерва. 

Члени лічильної комісії виготовили бюлетені для таємного голосування по 

виборах секретаря селищної ради. 

Голова лічильної комісії депутат Рокун О.І. видала бюлетені депутатам за 

алфавітним списком, під розписку та за пред’явленням посвідчення депутата 

селищної ради. 

Провели таємне  голосування. 

Перерва. 

Слово для повідомлення про результати таємного голосування по виборах 

секретаря селищної ради надається голові лічильної комісії селищної  ради, 

депутату Рокун О.І., яка ознайомила депутатів з Протоколом №2 засідання 

лічильної комісії. 

Голосування: Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії про 

результати таємного голосування по виборах секретаря селищної ради. 

                 Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3.  Про обрання секретаря Люблинецької селищної ради. 

                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка повідомила, 

що відповідно до результатів таємного голосування секретарем селищної 
ради обрано депутата від виборчого округу №2 Кулик Жанну Василівну. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  1/3 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 21,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   
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                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:4. Про здійснення секретарем селищної ради повноважень 

секретаря виконавчого комітету селищної ради. 

                          Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова  

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  1/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 21, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – немає. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про затвердження заступника голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

          Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка 

запропонувала затвердити  Кухарчука Михайла Павловича на посаду 

заступника Люблинецького селищного голови  з питань  діяльності виконавчих 

органів ради. Надала слово для виступу Кухарчуку М.П. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 1/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-2.   

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про затвердження Положення про старосту Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади    

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка ознайомила 

депутатів з повноваженнями, обов’язками старост старостинських округів. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 1/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження старости  Старокошарівського 

старостинського округу Люблинецької  селищної об’єднаної 

територіальної громади 

                Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка 

запропонувала затвердити  Шепшелей Галину Іванівну на посаду старости 

Старокошарівського старостинського округу . Надала слово для виступу 

Шепшелей Г.І. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 1/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 17,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – 4, 

                                                                 “не голосував” – немає 
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                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про затвердження старости  Мощенського старостинського 

округу Люблинецької  селищної об’єднаної територіальної громади 

                  Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка запропонувала 

затвердити Баглика Андрія Юрійовича на посаду старости Мощенського 

старостинського округу. Надала слово для виступу Баглику А.Ю. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 1/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 18,  

                                                                 “проти” – 1,   

                                                                 “утримався” – 2, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження   Регламенту Люблинецької  селищної 

ради об’єднаної територіальної громади VIII скликання                             

                 Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка ознайомила 

депутатів з Регламентом Люблинецької  селищної ради об’єднаної 

територіальної громади VIII скликання. 

Гора Н.М. – депутат селищної ради внесла пропозицію, щоб оголошення про 

скликання сесії  були розміщені на дошках оголошень в населених пунктах 

громади. 

Голосували: Про розміщення    оголошень про скликання сесії  на дошках 

оголошень в населених пунктах громади. 

                    Результати голосування :  “за” – 11,  

                                                                 “проти” – 2,   

                                                                 “утримався” – 8,  

                                                                “не голосував” – немає.   

                                                       /результати голосування додаються/   

Зміни не прийнято.                                                                    

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 1/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   

 

СЛУХАЛИ:10. Про затвердження Положення та склад постійних комісій 

селищної ради. 
            Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка ознайомила 

депутатів з Проложенням про постійні комісії . Запропонувала створити чотири 

комісії та затвердити персональний склад комісій. 

Логвинюк Н.Г. – депутат селищної ради, повідомила, що має бажання 

працювати у комісії з питань бюджету, фінансів, планування, управління 
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комунальною власністю, соціально- економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав 

людини, законності та правопорядку. Пінчук Л.М. – депутат селищної ради 

погодилася перейти з бюджетної комісії у комісію з питань освіти, культури та 

туризму, духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та 

спорту, соціального захисту населення. Федорук А.Б. – депутат селищної ради, 

запропонував, що головою комісії з питань освіти, культури та туризму, 

духовності, охорони здоров’я, материнства, у справах сім’ї, молоді та спорту, 

соціального захисту населення погодилася бути Вознюк І.В.  

Пасаман В.І. – депутат селищної ради запропонувала головою комісії з питань 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі та побуту і житлово - 

комунального господарства та підприємництва призначити Страхова О.П. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 1/10 

Прийняти із запропонованими змінами 

                    Результати голосування:  “за” – 21,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:11.Про виконавчий комітет селищної ради.                                          

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка ознайомила 

депутатів з персональним складом виконавчого комітету. 

Буряк І.В. – депутат селищної ради, запропонував включити до складу 

виконкому Чеховського Д.Я і відповідно виключити Климовця О.Л. 

 ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 1/11 

 Прийняти з внесеними змінами 

                      Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає      

                                                         / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:12. Про призначення відповідальних за ведення обліку і 

звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію 

актів цивільного стану, а також їх зберігання 

                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка повідомила, 

що відповідальним за ведення обліку і звітності про використання бланків 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання 

призначено Кулик Ж.В. – секретаря селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 1/12 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    
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                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

Різне. 

        Секретар селищної ради Кулик Ж.В. ознайомила депутатів селищної ради, 

що не пізніше 15 календарних днів з дня відкриття першої сесії необхідно 

подати електронну декларацію. Тип декларації – кандидата, що претендує на 

заняття посади, звітний період – з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. 

Депутати, які відсутні на сесії будуть повідомлені в телефонному режимі 

особисто, а також інформація про необхідність подачі декларації буде 

викладена у групі депутатів у  Viber.  Повна інформація, яка була озвучена 

додається. 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
 


	19 листопада  2020 року
	СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження старости  Старокошарівського старостинського округу Люблинецької  селищної об’єднаної територіальної громади

