
 
 

ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.02.2022року №14/1                                                                                                       

смт Люблинець 

 

Про затвердження порядку денного  

чотирнадцятої сесії селищної ради  

восьмого скликання 

 

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

самоврядування в Україні селищна рада вирішила: 

 

     Затвердити для розгляду  чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого 

скликання такий порядок денний: 

     2.  Про фінансово-господарський стан КП «Екокомунсервіс» за 2021 рік. 

                    Інформує: Чик Н.О. – головний бухгалтер КП «Екокомунсервіс». 

     3.  Про звіт про виконання селищного бюджету за 2021 рік 

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

      4. Про затвердження Програми підтримки особистих  селянських 

господарств  Люблинецької ТГ  на 2022- 2026 роки. 

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

      5. Про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих 

органів апарату Люблинецької селищної ради. 

                    Інформує:Сіховська Н.М. – селищний голова. 

     6. Про утворення відділу Централізованої  бухгалтерії Управління 

гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради    

                    Інформує: Новосад О.А.- головний бухгалтер Централізованої 

бухгалтерії УГС. 

      7. Про закриття двох груп  в дошкільному навчальному закладі смт 

Люблинець. 

                     Інформував:Шум О.П. – заступник начальника Управління 

гуманітарної сфери  

      8. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 року №12/8  

«Про селищний бюджет на 2022 рік». 

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



 

      9. Про погодження передачі в оренду майна комунальної власності. 

                    Інформує: Сузімова Н.Ю. – спеціаліст-юрисконсульт. 

      10.Про внесення змін в Програму організації та проведення  на території  

Люблинецької селищної територіальної громади заходів прописки, 

забезпечення військово-облікової роботи, призову громадян на військову 

строкову службу, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2022-2026 роки. 

                        Інформує:Сіховська Н.М. – селищний голова. 

       11. Про внесення змін до плану діяльності  з підготовки проектів 

регуляторних актів  селищної ради на 2022 рік. 

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

       12. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки комунальної власності Люблинецької селищної ради 

Ковельського району Волинської області. 

       12. Про розпорядження голови, прийняті в період з 23.12.2021 р. по 

18.02.2022 р. 

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

       13. Розгляд заяв. 

       14. Різне 

 

Селищний голова           Наталія СІХОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанна Кулик 56562 
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