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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

        05 березня 2020 року 

        місце проведення: 

        приміщення селищної ради 

Всього депутатів  -  22 

 

Присутніх на сесії  -  14 (список додається) 

 

Відсутніх з поважних  причин –   8 

 

Сесію вела селищний голова  Н.М.Сіховська  

                                   

ЗАПРОШЕНІ: 

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

Баглик А.Ю. -  староста Мощенського старостинського округу; 

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

Долгоселець Я.С. – спеціаліст-юрисконсульт; 

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

Волинській області . 
                                                            ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження порядку денного позачергової п’ятої   сесії  селищної ради  

восьмого скликання 

                    Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

2.  Про дострокове припинення повноважень  старости  Мощенського 

старостинського округу Баглика А.Ю. 

                      Інформувала: Сіховська Н.М. – селищний голова 

 3.Про затвердження актів приймання – передачі основних засобів та інших 

необоротних активів. 

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

4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с. Черкаси . 

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

5. Про прийняття земельної ділянки з державної власності у комунальну 

власність Люблинецької селищної ради. 

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

6. Про виключення з Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Люблинецької територіальної громади. 
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                    Інформувала: Долгоселець Я.С. – спеціаліст-юрисконсульт. 

7. Про погодження передачі в оренду комунального майна. 

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

 

Оголошення депутатських звернень, запитів, запитань. 

 

СЛУХАЛИ:1. Про затвердження порядку денного позачергової п’ятої   сесії  

селищної ради  восьмого скликання за основу та в  цілому. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  5/1 

Прийняти. 

                  Результати голосування: “за” – 14,  

                                                            “проти” – немає,      

                                                            “утримався” – немає.  

                                                         / рішення додається /  

                                    /результати голосування додаються/   

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про дострокове припинення повноважень  старости  

Мощенського старостинського округу Баглика А.Ю. 

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

депутатів з заявою Баглика А.Ю. про припинення ним повноважень старости. 

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  5/2 

 Прийняти. Результати голосування: “за” – 14,  

                                                             “проти” – немає,  

                                                             “утримався” – немає.                                                            

                              / рішення додається /   

                               / результати голосування додаються/     

СЛУХАЛИ:3. Про затвердження актів приймання – передачі основних 

засобів та інших необоротних активів. 

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

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

ВИРІШИЛИ:                           Рішення  5/3  

Прийняти. Результати голосування : “за” – 14, 

                                                               “проти” – немає,      

                                                                 “утримався” – немає.    

                                                    / рішення додається / 

                                /результати голосування додаються/ 

Хвиць Р.П. – депутат селищної ради приєдналася до роботи сесії. 

СЛУХАЛИ:4. Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель с. Черкаси . 

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

ознайомила депутатів селищної ради з технічною документацією з нормативної 

грошової оцінки земель с. Черкаси . 

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

ВИРІШИЛИ:                            Рішення  5/4 

Прийняти.   Результати голосування : “за” – 15, 

                                                                 “проти” – немає, 

                                                                 “утримався” – немає. 
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                                                                / рішення додається  /  

                                      /результати голосування додаються/        

СЛУХАЛИ:5. Про прийняття земельної ділянки з державної власності у 

комунальну власність Люблинецької селищної ради. 

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

яка ознайомила депутатів з актом приймання-передачі земельної ділянки 

площею 26,0226 га з державної власності у комунальну власність 

Люблинецької селищної ради. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 5/5 

Прийняти.  Результати голосування :   “за” – 15,  

                                                                  “проти” – немає,   

                                                                  “утримався”-немає.   

                                                                  /рішення додається /   

                                      /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ:6.Про виключення з Переліку другого типу об’єктів 

комунальної власності Люблинецької територіальної громади. 

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

розповфла депутатам селищної ради про виключення ФАПів з Переліку 

другого типу об’єктів комунальної власності Люблинецької територіальної 

громади. 

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 5/6 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                               / рішення додається /  

                                     /результати голосування додаються/ 

СЛУХАЛИ: 7.   Про погодження передачі в оренду комунального майна. 

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

ознайомила депутатів  селищної ради про передачу в оренду частини 

приміщення в смт.Люблинець по вул. Незалежності,7, площею 10 кв.м.  

ВИРІШИЛИ:                             Рішення № 5/7 

Прийняти.  Результати голосування :  “за” – 15,  

                                                                 “проти” – немає,   

                                                                 “утримався” – немає, 

                                                                 “не голосував” – немає 

                                                             / рішення додається/   

                                               /результати голосування додаються/     

 

 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

Секретар селищної ради                                                                 Жанна КУЛИК 
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