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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        24 грудня  2020 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  21 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   1  

 

Сесію вела селищний голова  Н.М.Сіховська  

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

Кухарчук М.П. – заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шепшелей Г.І. – староста Старокошарівського старостинського округу; 

Баглик А.Ю. -  староста Мощенського старостинського округу; 

Шум О.П. – заступник начальника Управління гуманітарної сфери-начальник 

відділу освіти молоді і спорту УГС; 

Бруча Н.П.- начальник земельно-екологічного відділу; 

Олексюк Н.І. – спеціаліст-землевпорядник; 

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

Волинській області ; 

Мороз Л.В. - завідувачка комунальної установи «Трудовий архів 

смт.Люблинець»;  

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

Денисюк О.Г. – директор Люблинецької школи мистецтв; 

Влащук В.В. – художній керівник  ЦКіД; 

Сачук Н.І. – завідувачка централізованою бібліотекою 
 

                                                            ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження порядку денного третьої  сесії  селищної ради  восьмого 

скликання 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

2. Про  звіт КУ «Трудовий архів смт.Люблинець»   за 2020 р. 
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                Інформувала: Мороз Л.В.- завідувачка комунальної установи 

«Трудовий архів смт.Люблинець».  

3. Про затвердження Програми соціального  захисту  населення Люблинецької 

селищної ради на 2021 – 2025 роки. 

                 Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради 

4. Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва  на селі «Власний дім» у Люблинецькій селищній раді на 2021-2022 

роки та Порядку надання та використаня коштів селищного бюджету на 

виконання заходів Програми. 

                Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

5.Про затвердження Програми підтримки КУ «Трудовий архів смт.Люблинець» 

на 2021- 2025 роки. 

                 Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

6. Про продовження терміну дії  Програми підтримки особистих селянських 

господарств  у Люблинецькій ОТГ на 2018- 2020роки до 2021 року. 

                 Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради 

7.Про затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх негативних наслідків на 

території Люблинецької селищної об’єднаної територіальної громади  на 2021 – 

2025 роки. 

                 Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

8. Про внесення змін в Програми організації та проведення на території 

Люблинецької селищної ради ОТГ заходів приписки, забезпечення військово-

облікової роботи, призову громадян  на військову строкову службу, 

мобілізаційної підготовки, мобілізації людських  

 та транспортних ресурсів   на 2018-2021 роки 

                 Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

9. Про селищний бюджет на 2021 рік. 

                 Інформувала: Рокун О.І.- начальник фінансового відділу 

10. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти  у 

2021    році. 

                 Інформувала: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС 

11.   Про встановлення вартості харчування в закладах дошкільної освіти в 2021 

році. 

                   Інформувала: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС 

12. Про встановлення умов оплати праці  селищного голови у 2021 році.     

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

13. Про план роботи селищної ради на перше півріччя  2021 року. 

                   Інформувала: Кулик Ж.В.- секретар селищної ради. 

14.  Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Люблинецької  селищної  ради   та  затвердження  Положення про комісію 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 
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15. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих 

органів апарату Люблинецької селищної ради  

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

16.Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету   
Люблинецької селищної ради  
                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

17. Про внесення змін у рішення селищної  ради від 19.11.2020 р. №1/11 

«Про виконавчий комітет селищної ради» 

                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

18. Про затвердження проєкту детального плану території «Для реконструкції  

Мощенської ЗОШ І-ІІ ступеня філія ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів» по 

вул.Відродження, 60 в с.Мощена Ковельського району Волинської області». 

                   Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу 

19. Про розпорядження голови, прийняті в період  з  13.11.2020 р. по 24.12.2020 

                  Інформує: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.    

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

27. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

з метою передачі в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 
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                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного 

відділу. 

28. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

з метою передачі в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.                                          

               Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у власність.                                                                                      

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу 

36. Про розгляд заяв.                                              

                 Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу. 

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного третьої сесії  селищної 

ради  восьмого скликання за основу. 

ВИРІШИЛИ:                             

Прийняти за основу . 

                  Результати голосування: “за” – 22,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.  

                                               

                                    /результати голосування додаються/   
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СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного третьої сесії  

селищної ради  восьмого скликання  в цілому. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  3/1 

Прийняти в цілому . 

                  Результати голосування: “за” – 22,  

                                                              “проти” – немає,      

                                                              “утримався” – немає.  

                                              / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про  звіт КУ «Трудовий архів смт.Люблинець»   за 2020 р. 

                Інформувала: Мороз Л.В.- завідувачка комунальної установи 

«Трудовий архів смт.Люблинець», яка повідомила депутатам селищної ради 

про роботу архіву у 2020 році. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  3/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 22,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про затвердження Програми соціального  захисту  населення 

Люблинецької селищної ради на 2021 – 2025 роки. 

                 Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради, яка розповіла 

депутатам селищної ради про Програму та заходи соціального захисту 

населення на 20212 -2025 роки. 

В обговоренні взяли участь:  Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  3/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 22, 

                                                               “проти” – немає,      

                                                                 “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:4.Про затвердження Програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва  на селі «Власний дім» у Люблинецькій селищній раді 

на 2021-2022 роки та Порядку надання та використаня коштів селищного 

бюджету на виконання заходів Програми. 

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

депутатів селищної ради про Програму підтримки індивідуального житлового 

будівництва  на селі «Власний дім» у Люблинецькій селищній раді на 2021-2022 

роки та Порядку надання та використаня коштів селищного бюджету на 

виконання заходів Програми. 

В обговоренні взяли участь:  Рокун О.І. – депутат селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  3/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 22, 

                                                                 “проти” – немає, 
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                                                                 “утримався” – немає. 

                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про затвердження Програми підтримки КУ «Трудовий архів 

смт.Люблинець» на 2021- 2025 роки. 

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

депутатів селищної ради про Програму підтримки КУ «Трудовий архів 

смт.Люблинець» на 2021- 2025 роки. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 5/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 22,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-немає.   

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.  Про продовження терміну дії  Програми підтримки 

особистих селянських господарств  у Люблинецькій ОТГ на 2018- 2020роки 

до 2021 року. 

                 Інформувала: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 6/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 22,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7.   Про затвердження Програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

негативних наслідків на території Люблинецької селищної об’єднаної 

територіальної громади  на 2021 – 2025 роки. 

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

депутатів з Програмою захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх негативних наслідків на 

території Люблинецької селищної об’єднаної територіальної громади  на 2021 – 

2025 роки. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 3/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 22,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:8. Про внесення змін в Програми організації та проведення на 

території Люблинецької селищної ради ОТГ заходів приписки, 

забезпечення військово-облікової роботи, призову громадян  на військову 

строкову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських  
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 та транспортних ресурсів   на 2018- 2021 роки 

                 Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/8 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 22,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                             / рішення додається/   

                                    /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ: 9. Про селищний бюджет на 2021 рік. 

                 Інформувала: Рокун О.І.- начальник фінансового відділ, яка 

ознайомила депутаті з селищним бюджетом на 2021 рік. 

В обговоренні взяли участь: Сіховська Н.М. – селищний голова, Вознюк І.В. –

депутат селищної ради, про роботу та фінансування закладів культури, Пасаман 

В.І.- депутат селищної ради, про структуру та фінансування виконкому, 

Логвинюк Н.Г. - депутат селищної ради, про відкриття додаткової інклюзивної 

групи. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 3/9 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – 1,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/   

Логвинюк Н.Г. - депутат селищної ради, залишила сесію селищної ради. 

СЛУХАЛИ:10. Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти  у 2021    році. 

                 Інформувала: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС. 

В обговоренні взяли участь: Сіховська Н.М. – селищний голова, Пасаман В.І.- 

депутат селищної ради, про надання пільг дітям учасників АТО,ООС. 

ВИРІШИЛИ:                      Рішення  № 3/10 

Прийняти.  Результати голосування:  “за” – 21,  

                                                                “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає,  

                                                                 “не голосував” – немає.   

                                                        / рішення додається / 

                                               /результати голосування додаються/   

СЛУХАЛИ:11. Про встановлення вартості харчування в закладах 

дошкільної освіти в 2021 році. 

                   Інформувала: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 
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                                                                  “не голосував” – немає      

                                                         / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:12. Про встановлення умов оплати праці  селищного голови у 

2021 році.     

                   Інформувала: Рокун О.І.- начальник фінансового відділу, повідомила 

депутатам,що пропонує преміювати селищного голову на рівні минулого року 

20% премія та 50% надбавки. 

В обговоренні взяли участь: Гора Н.М. – депутат селищної ради, запропонувала 

преміювати селищного голову 10%. 

Голосування: Про преміювання селищного голови у розмірі 10% 

                    Результати голосування :   “за” – 3,  

                                                                  “проти” – 9,   

                                                                  “утримався” – 8.   

                                                                  “не голосував” – 1.    

                              /результати голосування додаються/ 

Сіховська Н.М. – селищний голова оголосила, що не приймає участі у 

голосуванні по даному питанню. 

Голосування: Про преміювання селищного голови у розмірі 20% 

ВИРІШИЛИ:                         Рішення  №3/12 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 13,  

                                                                  “проти” – 3,   

                                                                  “утримався” – 4.   

                                                                  “не голосував” – 1.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

Сіховська Н.М. – селищний голова оголосила, що не приймає участі у 

голосуванні по даному питанню. 

СЛУХАЛИ:13. Про план роботи селищної ради на перше півріччя  2021 

року. 

                   Інформувала: Кулик Ж.В.- секретар селищної ради, яка ознайомила 

депутатів з планом роботи селищної ради на перше півріччя  2021 року. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/13 

 Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.   

                                                                  “не голосував” – немає.    

                                                      / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Люблинецької  селищної  ради   та  затвердження  Положення про 

комісію 

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

депутатів з складом  адміністративної комісії при виконавчому 
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комітеті Люблинецької  селищної  ради   та  затвердження  Положення про 

комісію 

В обговоренні взяли участь:  Кулик Ж.В.- секретар селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №3/14 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – немає.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:15. Про затвердження структури та загальної чисельності 

виконавчих органів апарату Люблинецької селищної ради  

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №3/15 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 21,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – 1.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:16. Про затвердження керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету  Люблинецької селищної ради  
                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова, яка 

запропонувала затвердити на посаду керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету  Люблинецької селищної ради Ягнюк Світлану 

Миколаївну. 
ВИРІШИЛИ:                       Рішення  №3/16 

Прийняти   Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає, 

                                                                  “не голосував” – 1.   

                                                              / рішення додається /   

                                              /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ:17. Про внесення змін у рішення селищної  ради від 19.11.2020 р. 

№1/11 «Про виконавчий комітет селищної ради» 

                     Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/17 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.  

                                                                  “не голосував” – 1.       

                                                     / рішення додається /   

                              /результати голосування додаються/ 
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Котік В.В.- депутат селищної ради залишила сесію селищної ради. 

 

 

СЛУХАЛИ:18. Про затвердження проєкту детального плану території «Для 

реконструкції  Мощенської ЗОШ І-ІІ ступеня філія ОНЗ «Люблинецька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» по вул.Відродження, 60 в с.Мощена Ковельського 

району Волинської області». 

            Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із проєктом детального плану території «Для 

реконструкції  Мощенської ЗОШ І-ІІ ступеня філія ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-

ІІІ ступенів» по вул.Відродження, 60 в с.Мощена Ковельського району 

Волинської області». 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/18 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” –19 ,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – 1.      

                                                    / рішення додається /   

                                       /результати голосування додаються/  

СЛУХАЛИ:19. Про розпорядження голови, прийняті в період  з  13.11.2020 

р. по 24.12.2020 

                  Інформує: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради, яка ознайомила 

депутатів селищної ради про розпорядження голови, які прийняті в 

міжсесійний період. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/19 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає.    

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                            / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

 Сіховська Н.М. – селищний голова оголосила, що не голосує по даному 

питанню. 

СЛУХАЛИ:20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

              Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Журбука В.В., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,25га,  в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                       Рішення  № 3/20 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     
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                                                                / рішення додається /   

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Халматова В.А., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 1,60га,  в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/21 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Погорєлової В.І., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 1,60га,  в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №48/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Ткачука В.І., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,73га,  в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/22 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     
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                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі від 08.08.2012 року 

№041009500663 (К№0722155700:01:001:0678) 

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Дорошука В.П. про   внесення змін до 

договору оренди землі від 08.08.2012 року №041009500663 

(К№0722155700:01:001:0678) 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення не прийняте 

                     Результати голосування :  “за” – немає, 

                                                                 “проти” – 14,   

                                                                 “утримався” – 5,                                                      

                                                                 “не голосував” – 1.     

                                                                /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Рокун О.І. – депутат селищної ради оголосила, що не бере участі у голосуванні 

по даному питанню. 

СЛУХАЛИ: 24.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Бурим О.І. про  надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,53 га в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/24 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                    “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою Куць А.В., про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,25га,  в с.Старі 

Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/25 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   
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                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.    

                  Інформувала: Бруча Н.П. – начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявою гр.Герасимчука І.О., про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства у власність, площею 0,25га,  в 

с.Старі Кошари Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/26 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався” – немає,   

                                                                  “не голосував” – 1.     

                                                                / рішення додається /   

                                            /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 27. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із проектом землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі в оренду ПрАТ «Волиньобленерго», площею 0,0110 

га в с.Мощена  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/27 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 28. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі в оренду ПрАТ «Волиньобленерго». 

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із проектом землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі в оренду ПрАТ «Волиньобленерго», площею 0,0050 

га в смт.Люблинець  Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/28 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                                              

            Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Мартинюка П.П. про   затвердження проекту 
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землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у власність, площею 0,15 га  в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/29 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у власність.                                                              

            Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Савоша М.В. про   затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

власність, площею 0,1053 га  в смт.Люблинець Ковельського району 

Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/30 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Тойба І.М. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,0150 га                                           

в смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/31 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Бортнюк Н.П. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 
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особистого селянського господарства у власність, площею 0,0223га                                            

в смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/32 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

надання земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства у власність.                                              

         Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Чеснюка О.М. про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства у власність, площею 0,6809га                                            

в смт.Люблинець Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/33 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 20, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

Карпук –Сугак Л.А. – депутат селищної ради залишила сесію селищної ради. 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості).                                              

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Шевчука В.П. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,0951га в смт.Люблинець 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/34 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                                  “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 35.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості).                                              

        Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила депутатів із заявою гр.Роман І.Ю. про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
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ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,2095га в с.Довгоноси 

Ковельського району Волинської області. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/35 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 36.  Про розгляд заяв.                                              

                Інформувала: БручаН.П.- начальник земельно-екологічного відділу, 

яка ознайомила депутатів із заявами гр.гр.Гонти Павла Миколайовича, Бурим 

Олени Іванівни, Скидско Вікторії Степанівни про надання земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

ВИРІШИЛИ:                        Рішення  №3/36 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 19, 

                                                                 “проти” – немає,   

                               “утримався” – немає. 

                                         /рішення додається /  

                                 /результати голосування додаються/ 

 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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