
 

 
 

ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18.02.2022року №14/13                                                                       

смт Люблинець 

 

Про розпорядження голови, прийняті  

в період з  23.12.2021 р. по 18.02.2022 р. 

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» селищна рада вирішила: 

 

         Затвердити розпорядження селищного голови, видані в міжсесійний 

період:  

 

- 22.12.2021р. № 154 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2021 рік»; 

- 22.12.2021р. №155 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2021 рік»; 

- 23.12.2021р. №156 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2021 рік»; 

- 24.12.2021р. №157 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2021 рік»; 

- 24.12.2021р. №158 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2021 рік»; 

- 28.12.2021р. №159 «Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм 

на 2021 рік»; 

- 28.12.2021р .№160 «Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм 

на 2021 рік»; 

- 28.12.2021р. №161 «Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм 

на 2021 рік»; 

- 28.12.2021р. №162 «Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і 

послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2021 році»; 

- 29.12.2021р.№163 «Про перенесення робочих днів у 2022 році»; 

- 06.01.2022р.№1-в «Про надання щорічної основної відпустки селищному 

голові»; 

- 18.01.2022р. №1 «Про скликання  позачергової тринадцятої сесії селищної 

ради восьмого скликання»; 

- 20.01.2022р. №2 «Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2022 

рік»; 



- 20.01.2022р. №3 «Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2022 

рік»; 

- 20.01.2022р. №4 «Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2022 

рік»; 

- 26.01.2022р. №5 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2022 рік»; 

- 27.01.2022р. №6 «Про  внесення змін до показників бюджету  селищної 

територіальної громади на 2022 рік»; 

- 27.01.2022р. №7 «Про створення робочої групи щодо проведення обстеження 

захисних споруд, підвальних приміщень та інших найпростіших укриттів, 

визначених для укриття населення, розташованих на території Люблинецької 

ТГ»; 

- 27.01.2022р.№8 «Про внесення змін до складу мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства  

та/або насильства за ознакою статі». 

01.02.2022р. №9 «Про скликання  чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого 

скликання»; 

- 02.02.2022р. №10 «Про  внесення змін до річного розпису бюджету  селищної 

територіальної громади на 2022 рік»; 

- 04.02.2022р. №11 «Про затвердження  паспортів бюджетних програм на 2022 

рік»; 

- 07.02.2022р. №12 «Про внесення змін до показників селищного бюджету  на 

2022 рік»; 

- 08.02.2022р. №13 «Про вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав»; 

- 09.02.2022р. №14 «Про утворення комісії з перевірки стану військового обліку 

на підприємствах, установах та організаціях, що розміщення на підвідомчій 

території Люблинецької селищної територіальної громади»; 

- 14.02.2022р.№15 «Про виділення одноразової грошової матеріальної          

 допомоги малозахищеним громадянам, які опинилися в складних життєвих   

обставинах»; 

- 16.02.2022р. №16 «Про організацію виконання бюджету селищної 

територіальної громади у 2022 році». 

 

 

Селищний голова                                  Наталія СІХОВСЬКА 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанна Кулик 56562 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


