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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        17 грудня  2020 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  14 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   8 (список додається) 

 

Сесію вела секретар селищної ради Кулик Ж.В. 

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

Шум О.П. – заступник начальника УГС; 

Долгоселець Я.С. – спеціаліст-юрисконсульт; 

 

                                                            ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 1. Про затвердження порядку денного позачергової другої   сесії  селищної 

ради  восьмого скликання 

                  Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради 

2.Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року №38/4 «Про 

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

                  Інформувала: Рокун О.І.- начальник фінансового відділу 

3.Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Люблинецької об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в 

оренду без проведення аукціону. 

                  Інформувала: Долгоселець Я.С. – спеціаліст-юрисконсульт 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного позачергової другої   сесії  

селищної ради  восьмого скликання. 

                  Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради 

 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  2/1 

Прийняти в цілому . 
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                  Результати голосування: “за” – 14,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.  

                                              / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 

року №38/4 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

                     Інформувала: Рокун О.І. – начальник фінансового відділу. 

В обговоренні взяли участь: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради, Логвинюк 

Н.Г. – депутат селищної ради, про забезпечення ДНЗ паперовими рушниками. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  2/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 14,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів 

комунальної власності Люблинецької об’єднаної територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. 

                  Інформувала: Долгоселець Я.С. – спеціаліст-юрисконсульт, яка 

ознайомила депутатів з переліком об’єктів комунальної власності 

Люблинецької об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в 

оренду без проведення аукціону. 

В обговоренні взяли участь: Вознюк І.В. –депутат селищної ради, про передачу 

і оренду приміщення ФАП в с.Довгоноси. 

 

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  2/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 14, 

                                                               “проти” – немає,      

                                                                 “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

 

 

Селещний голова                                                                 Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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