
 
 

ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

23.12.2021року №12/12                                                                                                                                                                      

смт Люблинець 
 

 

Про план роботи селищної ради 

на перше півріччя 2022 року 

 

 

 Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” селищна рада вирішила: 

 

 

 1. Затвердити план роботи селищної ради на перше півріччя 2022 року 

(додається). 

 

 2. Дозволити голові, постійним комісіям селищної ради при 

необхідності вносити зміни до плану роботи. 

 

 

Селищний голова                 Наталія СІХОВСЬКА           

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Жанна Кулик 5656 

 

 



                                                                                                                              Додаток 

                                                                                                                                  до рішення сесії селищної ради 

                                                                                                                                        23.12.2021 року №12/12 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 Люблинецької селищної ради на І півріччя 2022 року 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні  Доповідачі  

1 

Про фінансово-

господарський стан КП 

«Екокомунсервіс» 

січень 

Сіховська Н.М.. – селищний 

голова, 

директор КП 

«Екокомунсервіс», комісія з 

питань комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

  директор КП 

«Екокомунсервіс» 

2 
Про виконання селищного  

бюджету за 2021 рік 
лютий 

Сіховська Н.М. – селищний 

голова, 

Рокун О. І.– начальник 

фінансового відділу,  комісія 

з питань бюджету та фінансів  

Рокун О.І. – 

начальник 

фінансового 

відділу 

3 

Програма з реалізації 

Національної стратегії  із 

створення безбар’єрного 

простору в громаді 

лютий 

Гандзюк О.В. –спеціаліст з 

проектно-інвестиційної 

діяльності,  комісія з питань 

охорони здоров’я, освіти 

культури і соціального 

захисту 

Гандзюк О.В. –

спеціаліст з 

проектно-

інвестиційної 

діяльності 

4 

Про індексацію нормативної 

грошової оцінки земель на 

2022 рік 

березень 

Сіховська Н.М. – селищний 

голова, Бруча Н.П.- 

начальник земельно-

екологічного відділу,  комісія 

з питань бюджету та фінансів  

Бруча Н.П.- 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

6 

Програма розвитку вело- 

інфраструктури 

Люблинецької селищної 

територіальної громади на 

2022-2026 роки 

квітень 

Гандзюк О.В. –спеціаліст з 

проектно-інвестиційної 

діяльності,  комісія з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства 

Гандзюк О.В. –

спеціаліст з 

проектно-

інвестиційної 

діяльності 

6 

Про виконання селищного 

бюджету за І квартал 

2022року 

квітень 

Сіховська Н.М. – селищний 

голова, 

Рокун О.І. – начальник 

фінансового відділу,  комісії з 

питань бюджету та фінансів   

Рокун О.І. – 

начальник 

фінансового 

відділу 

7 

Про стан медичного 

обслуговування населення 

на території селищної ради  

травень 

Сіховська Н.М. – селищний 

голова, Зима О.П. – головний 

лікар Люблинецької 

амбулаторії ЗПСМ, комісія з 

питань охорони здоров’я, 

освіти культури і соціального 

захисту 

 

Зима О.П. – 

головний лікар 

Люблинецької 

амбулаторії 

ЗПСМ 

8 

Про роботу закладів 

загальної середньої освіти, 

дошкільної та позашкільної 

освіти Люблинецької ОТГ   

червень 

Сіховська Н.М. – селищний 

голова, начальник 

Управління Гуманітарної 

сфери,комісія з питань 

охорони здоров’я освіти 

культури і соціального 

захисту 

Начальник 

Управління 

Гуманітарної 

сфери 

8 

Про план роботи 

Люблинецької селищної 

ради на ІІ півріччя 2022року 

червень 

Сіховська Н.М. – селищний 

голова,   Кулик Ж.В. – 

секретар ради,голови комісій 

   Кулик Ж.В. – 

секретар ради 

 

 

                             



 

 

 

 

                   ІІ. ПИТАННЯ, ЗАПЛАНОВАНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ В ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні  Доповідачі  

1 
Про виконання селищного 

бюджету за 2021 рік 
І квартал Всі комісії 

Голови комісій, 

Рокун О.І. – 

начальник 

фінансового відділу 

2 

Про фінансово-

господарський стан КП 

«Екокомунсервіс» 

І квартал 

комісія з питань 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

директор КП 

«Екокомунсервіс» 

3 

Програма з реалізації 

Національної стратегії  із 

створення безбар’єрного 

простору в громаді 

І квартал Всі комісії 

Гандзюк О.В. – 

спеціаліст з 

проектно-

інвестиційної 

діяльності 

4 

Про індексацію нормативної 

грошової оцінки земель на 

2023 рік 

І квартал 

 комісія з питань 

бюджету та фінансів  

 

Бруча Н.П.- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

5 

Про виконання селищного 

бюджету за І квартал 

2022року 

ІІ квартал Всі комісії 

Голови комісій, 

Рокун О.І. – 

начальник 

фінансового відділу 

6 

Про стан медичного 

обслуговування населення  

на території селищної ради 

та заходах направлених на 

його подальше покращення 

ІІ квартал 

комісія з питань 

охорони здоров’я 

освіти культури і 

соціального захисту 

Голови комісій, Зима 

О.П.- головний лікар 

Люблинецької 

амбулаторії ЗПСМ 

7 

Про роботу закладів 

загальної середньої освіти, 

дошкільної та позашкільної 

освіти Люблинецької ОТГ   

ІІ квартал 

комісія з питань 

охорони здоров’я 

освіти культури і 

соціального захисту 

Начальник 

Управління 

гуманітарної сфери 

8 

Програма розвитку вело- 

інфраструктури 

Люблинецької селищної 

територіальної громади на 

2022-2026 роки 

ІІ квартал 

комісія з питань 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

Гандзюк О.В. – 

спеціаліст з 

проектно-

інвестиційної 

діяльності 

9 

Про план роботи 

Люблинецької селищної ради 

на ІІ півріччя 2022року 

ІІ квартал Всі комісії 

Голови комісій,  

Сіховська Н.М. – 

селищний голова 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


