
 
 

ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.12.2021 року №12/1                                                                                                                                        

смт Люблинець 

 

Про затвердження порядку денного дванадцятої 

сесії селищної ради  восьмого скликання 

 

              Відповідно до частини 14 ст. 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні»  селищна рада вирішила: 

 

       Затвердити для розгляду дванадцятої сесії селищної ради восьмого 

скликання такий порядок денний: 

2. Про роботу старостинських округів. 

               Інформують: Шепшелей Г.І. – староста Старокошарівського 

старостинського округу, Ткачук Я.В. – староста Мощенського 

старостинського округу. 

3. Про  звіт КУ «Трудовий архів смт.Люблинець»   за 2021 р. 

                 Інформує: Івасюк Ю.В.- завідувач комунальної установи 

«Трудовий архів смт.Люблинець».  

4. Про  роботу поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами 

відділу превенції Ковельського районного управління  поліції ГУНП у 

Волинській області .  

                      Інформує: Тарасюк А.М. – поліцейський офіцер громади.  

5. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів 

апарату Люблинецької селищної ради.  

                      Інформує: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

6. Про створення відділу соціального захисту та затвердження Положення 

про відділ.  

                      Інформує: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

 7. Про створення відділу - служби у справах дітей виконавчого комітету 

Люблинецької селищної ради та затвердження Положення про відділ  

                      Інформує: Самойліч Н.М.  – начальник служби у справах дітей 

8. Про селищний бюджет на 2022 рік. 

                    Інформує: Рокун О.І.- начальник фінансового відділу 

http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/
http://letychiv.km.ua/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d1%96%d0%bb/


9. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти  у 

2022    році. 

                   Інформує: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС 

10.   Про встановлення вартості харчування в закладах дошкільної освіти в 

2022 році. 

                   Інформує: Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери-начальник відділу освіти молоді і спорту УГС 

11. Про встановлення умов оплати праці  селищного голови у 2022 році.     

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

12. Про план роботи селищної ради на перше півріччя  2022 року. 

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

13.Про затвердження структури,  чисельності працівників КП 

«Екокомунсервіс». 

                  Інформує: Ткачук К.О.- директор КП «Екокомунсервіс» 

14.Про передачу матеріалів. 

                     Інформує: Сіховська Н.М. – селищний голова. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу   

земельної ділянки. 

                      Інформує: Бруча Н.П.- начальник земельно-екологічного відділу 

16.Про погодження надання у користування мисливських угідь 

                      Інформує: Бруча Н.П.- начальник земельно-екологічного відділу 

17. Про розпорядження голови, прийняті в період  з  30.11.2021 р. по 

23.12.2021 р. 

                    Інформує: Кулик Ж.В. – секретар селищної ради 

18. Розгляд заяв. 

19. Різне. 

 

Селищний голова                                                                 Наталія СІХОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанна Кулик 56562 
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