ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

11.08.2017 р.

смт. Любешів

Про порядок денний позачергової двадцять третьої
селищної ради сьомого скликання

№ 23/1
сесії

Відповідно до статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити для розгляду позачергової двадцять третьої сесії селищної ради
сьомого скликання наступний порядок денний :
1. Про добровільне об'єднання територіальних громад.(23/2)
Інформує:Корець В.Т. – селищний голова.
2. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/5 «Про
затвердження Програми по охороні навколишнього середовища на 2016-2020 роки».
(23/3).
Інформує: Корець В.Т. – селищний голова.
3. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Любешівської селищної ради на 2017-2018 роки(23/4).
Інформує: Корець В.Т. – селищний голова.
4. Про затвердження розпоряджень голови , прийнятих у міжсесійний період.(23/5).
Інформує: Корець В.Т. – селищний голова.
5. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 23.12.2016р.№14/11
«Про селищний бюджет на 2017 рік».( 23/6).
Інформує: Клямар Г.П.- головний бухгалтер селищної ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

11.08. 2017р

смт. Любешів

№23/2

Про добровільне об'єднання
територіальних громад
Відповідно до ст.144 Конституції України, п.41 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.2,4,6,7 Закону України «Про
добровільне об'єднання територіальних громад»,враховуючи висновок
Волинської обласної державної адміністрації (розпорядження голови Волинської
обласної державної адміністрації від 24.07.2017 року №372 ) ,щодо відповідності
Конституції та законам України проекту рішення щодо добровільного
об’єднання територіальних громад , Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Об'єднатися з територіальними громадами сіл Судче, Березна Воля
(Судченська сільська рада), Бихів , Хутомир (Бихівська сільська рада), Деревок
(Деревківська сільська рада), Великий Курінь, Проходи (Великокурінська
сільська рада), Любешівська Воля, В'язівне (Любешівсько-Волянська сільська
рада), Березичі, Віл, Нові Березичі (Березичівська сільська рада), Зарудчі,
Підкормілля, Селісок, Бучин, Пожог (Зарудчівська сільська рада), Хоцунь,
Сваловичі (Хоцунська сільська рада), Бірки, Витуле (Бірківська сільська рада),
Залізниця, Лобна, Міжгайці (Залізницька сільська рада), Седлище,Угриничі
(Седлищенська сільська рада), Цир, Лахвичі (Цирська сільська рада), Ветли
(Ветлівська сільська рада), Гірки, Мукошин, Люботин (Гірківська сільська рада),
Залаззя, Діброва (Залаззівська сільська рада) з територіальною громадою селища
Любешів Волинської області в Любешівську об'єднану територіальну громаду(
далі - ОТГ) з адміністративним центром у смт. Любешів Любешівського району
Волинської області.
2.Доручити Любешівському селищному голові Корцю Василю Трохимовичу
звернутися до Волинської обласної державної адміністрації з пропозицією
звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про
призначення перших виборів депутатів Любешівської ОТГ та голови
Любешівської ОТГ в установленому законом порядку.
3.Повноваження сільських, Любешівського селищного голови та депутатів
сільських та Любешівської селищної ради припинити з моменту набуття
повноважень новообраними органами місцевого самоврядування Любешівським

селищним головою Любешівської селищної об'єднаної територіальної громади,
утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
4. Правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад,
що об’єдналися, визнати Любешівську об’єднану територіальну громаду.
5. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання
територіальних громад сіл Судче, Березна Воля (Судченська сільська рада),
Бихів, Хутомир (Бихівська сільська рада), Деревок (Деревківська сільська рада),
Великий Курінь, Проходи (Великокурінська сільська рада), Любешівська Воля,
В'язівне (Любешівсько-Волянська сільська рада), Березичі, Віл, Нові Березичі,
(Березичівська сільська рада), Зарудчі, Підкормілля, Селісок, Бучин, Пожог
(Зарудчівська сільська рада), Хоцунь, Сваловичі (Хоцунська сільська рада),
Бірки , Витуле (Бірківська сільська рада), Залізниця, Лобна, Міжгайці
(Залізницька сільська рада), Седлище, Угриничі (Седлищенська сільська рада),
Цир, Лахвичі (Цирська сільська рада), Ветли (Ветлівська сільська рада), Гірки,
Мукошин, Люботин (Гірківська сільська рада), Залаззя, Діброва (Залаззівська
сільська рада) з територіальною громадою селища Любешів Волинської області
в Любешівську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у
смт. Любешів (додається).
6. Інші організаційні заходи щодо утворення Любешівської селищної об'єднаної
територіальної громади провести у відповідності до вимог Закону України «Про
добровільне об'єднання територіальних громад».
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Додаток
до рішення сесії селищної ради
План
організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних
громад сіл Судче, Березна Воля (Судченська сільська рада), Бихів, Хутомир
(Бихівська сільська рада), Деревок (Деревківська сільська рада), Великий
Курінь, Проходи (Великокурінська сільська рада), Любешівська Воля,
В'язівне (Любешівсько-Волянська сільська рада), Березичі, Віл, Нові
Березичі (Березичівська сільська рада), Зарудчі, Підкормілля, Селісок,
Бучин, Пожог (Зарудчівська сільська рада), Хоцунь, Сваловичі (Хоцунська
сільська рада), Бірки, Витуле (Бірківська сільська рада), Залізниця, Лобна,
Міжгайці (Залізницька сільська рада), Седлище, Угриничі (Седлищенська
сільська рада), Цир, Лахвичі (Цирська сільська рада), Ветли (Ветлівська
сільська рада), Гірки, Мукошин, Люботин (Гірківська сільська рада),
Залаззя, Діброва (Залаззівська сільська рада) з територіальною громадою
селища Любешів Волинської області Волинської області в Любешівську
об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у смт.
Любешів Любешівського району Волинської області.
З метою забезпечення надання громадянам усіх необхідних послуг здійснити
наступні заходи:
1. У Любешівській об'єднаній територіальній громаді (далі – ОТГ):
1.1. Передбачити приміщення для розташування установ і служб:
- для органу місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади з
урахуванням додаткових функцій управління фінансами та комунальною
власністю, містобудівною діяльністю, освітою, охороною здоров'я, культурою,
соціальним захистом тощо;
- для Центру первинної медико-санітарної допомоги у смт.Любешів,
терапевтичного відділення №2 с. Ветли, амбулаторій сіл Залаззя, Бірки, ФАПів
с.Судче, Березна Воля, Бихів, Деревок, Великий Курінь, Проходи, Любешівська
Воля, В’язівне, Березичі, Н.Березичі, Віл, Зарудчі, Підкормілля, Бучин, Селісок,
Пожог, Хоцунь, Сваловичі, Залізниця, Лобна, Седлище, Угриничі, Цир, Лахвичі,
Гірки, Мукошин;
- для територіального центру соціального обслуговування;
- для центру надання адміністративних послуг;
- окрема будівля для органів правопорядку;
- відділення Пенсійного фонду України;
- для пожежної частини (смт.Любешів), місцевих пожежних (с. Залізниця, с.
Ветли, с. Седлище);
- для закладів освіти, культури та спорту;

- для інших служб, у разі необхідності.
1.2. Забезпечити регулярне транспортне сполучення у межах ОТГ.
2. Здійснити заходи щодо кадрового забезпечення всіх служб.
3. Судченській, Бихівській, Деревківській, Великокурінській, ЛюбешівськоВолянській,
Березичівській,
Зарудчівській,
Хоцунській,
Бірківській,
Залізницькій, Седлищенській,Цирській,Ветлівській, Гірківській, Залаззівській
сільським радам у визначений законодавством чи іншими нормативними актами
термін:
3.1.Обговорити на громадських слуханнях проекти рішень, підготовлені
спільною робочою групою з підготовки проектів рішень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад (далі – робоча група), пропозиції до Статуту
Любешівської ОТГ з оприлюдненням результатів обговорень на дошках
оголошень сільських рад, офіційних сторінках рад в мережі Інтернет, в газеті
«Нове життя».
3.2. Винести на розгляд сесій відповідних рад проекти рішень, розроблених
робочою групою.
3.3.Подати Волинській обласній державній адміністрації схвалені відповідними
радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
для надання відповідних висновків щодо їх відповідності Конституції та законам
України.
4.Робочій групі:
- напрацювати перелік об'єктів та послуг соціально-економічного розвитку
населених пунктів, які потребують державної та місцевої підтримки в першу
чергу;
- розробити проект Статуту ОТГ з додатками територіальних громад, що
об’єднуються;
- розробити проект структури та штатного розпису виконавчих органів ОТГ;
- розрахувати орієнтовний кошторис витрат на утримання виконавчих органів
ОТГ; визначити джерела формування доходної частини бюджету ОТГ;
- визначити населені пункти ОТГ, в яких обиратиметься староста;
- підготувати проект положення та посадової інструкції старости;
- розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об'єднання можуть
втратити робочі місця;
- розробити перспективний план формування мережі установ, які надають
соціальні послуги;
- підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після
утворення ОТГ (освіта, культура, медицина);
- розробити проект плану соціально-економічного розвитку ОТГ на 2018 рік.
5.Любешівському
селищному
голові,
Судченському,
Бихівському,
Деревківському,
Великокурінському,
Любешівсько-Волянському,
Березичівському ,Зарудчівському ,Хоцунському, Бірківському Залізницькому,
Седлищенському, Цирському, Ветлівському ,Гірківському, Залаззівському

сільським головам надати інформацію про об'єкти, що знаходяться на території
відповідних рад, із зазначенням їх форм власності.
6. Любешівському селищному голові В.Корцю після прийняття рішення
про добровільне об’єднання територіальних громад звернутися до Волинської
обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної
виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів
депутатів Любешівської ОТГ та голови Любешівської ОТГ.
Секретар ради

Г.Тропець

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
11.08.2017 року

смт.Любешів

23/ 3

Про внесення змін до рішення сесії селищної ради
від 24.12.2015 року №3/5 «Про затвердження
Програми по охороні навколишнього середовища на 2016-2020 роки»
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», за погодженням постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності та соціально - економічного розвитку селищної ради , Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА :
1.Внести зміни до Програми по охороні навколишнього середовища на 2016-2020 роки
,затвердженої рішенням сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/5 (далі – Програма):
Розділ 7 Програми доповнити пунктом 4 «Реконструкція полігону твердих побутових
відходів (ІІ-ІІІ черга ) в смт.Любешів» 2017рік -100000,0; 2018 рік-100000,0;
- пункт 8 Паспорту програми «загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми ,всього у тому числі» доповнити підпунктом 3 та відповідно словами
«кошти державного бюджету»;
- цифри підпункту 8.1 « 2018-60,0»; «2019-60,0» пункту 8 « загальний обсяг фінансових
ресурсів ,необхідних для реалізації Програми ,всього у тому числі коштів місцевого бюджету
« 60,0» та «60,0» Розділу1.Паспорт Програми замінити відповідно цифрами «2018-160,0»,
«2019-160,0» .
2.Внести зміни до Порядку надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків по «Програмі по охороні навколишнього середовища на 2016-2020
роки»,затвердженого рішенням сесії селищної ради від 24.12.2015 року №3/5:
- підпункт 2.1 пункт ІІ доповнити словами «організацію робіт по реконструкції полігону
твердих побутових відходів (ІІ-ІІІ черга) в смт.Любешів».
3.Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування Програми коштів.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

смт. Любешів

№ 23/4

11.08.2017року
Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин та охорони земель
на території Любешівської селищної
ради на 2017-2018 роки
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про
землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний
земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012
року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму
регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами,
раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення
Державного земельного кадастру,враховуючи пропозиції постійних комісій
селищної ради з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища, планування бюджету та фінансів,
соціально-економічного і культурного розвитку,Любешівська селищна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Любешівської селищної ради на 2017-2018 роки, що додається.
2. Затвердити Порядок надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків Програми Програму розвитку земельних відносин та
охорони земель на території Любешівської селищної ради на 20172018 роки,що додається.
3. Фінансування програми проводити в межах асигнувань, передбачених
селищним бюджетом на затверджені відповідні заходи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань бюджету
та фінансів, соціально - економічного і культурного розвитку та з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища селищної ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії селищної ради
ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Любешівської селищної ради на 2017-2018 роки
ВСТУП

Законодавчою основою для розроблення Програми є Земельний кодекс
України, Закони України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про
державні цільові програми», Указ Президента України від 12.01.2009 №5/2009
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада
2008 року «Про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України
з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель».
1. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована програма
Позитивні досягнення у здійсненні земельної реформи ще не привели до
радикального й ефективного оновлення сільськогосподарського виробництва,
пожвавлення інвестиційних процесів у інших галузях виробництва, підвищення
добробуту населення. Внаслідок неналежного фінансового забезпечення заходів
земельної реформи, державна політика в сфері земельних відносин в Україні у
зазначений період відзначалася вузькою спрямованістю на пріоритетне
вирішення питань забезпечення подальшого розвитку відносин власності на
землю та удосконалення земельних відносин у сільськогосподарському
виробництві. За таких умов недостатньою мірою вирішувалися питання
землевпорядного забезпечення проведення земельної реформи, моніторингу
земель, підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами
та поліпшення організації контролю за використанням і охороною земель.
Наслідком такої державної політики стало нераціональне використання
земельно-ресурсного потенціалу громади погіршення якісного стану та
продуктивності земель, неврегульованість зміни характеру функціонування
землі як засобу виробництва в економічній системі ринку, відсутність єдиної
державної системи охорони земель як головного національного багатства.
Основними причинами, що стримують подальший розвиток ринкових
земельних відносин і завершення земельної реформи є:
- відсутність з боку органів виконавчої влади дієвого контролю за
дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель
усіх категорій, а також виконанням конституційних вимог щодо набуття
громадянами та юридичними особами у власність земельних ділянок;
- неузгодженість земельного законодавства з цивільним, водним,
природоохоронним і господарським законодавством;
- неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи;
- не проведення розмежування земель державної та комунальної власності;

- незавершеність грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів;
- ускладнені процедури надання (продажу) земельних ділянок для
будівництва, підприємницької діяльності, а також механізм приватизації
земельних ділянок;
- невизначеність меж прибережних захисних смуг, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та
особливо цінних земель;
- невизначеність охоронних зон, зони санітарної охорони, санітарно-захисних
зон і зони особливого режиму використання земель;
- низький рівень проведення моніторингу земель не дає змоги фіксувати
екологічний стан земельних ресурсів та визначати пріоритети в галузі
раціонального використання й охорони земель;
- недостатність належних планово-картографічних матеріалів та інформації
про стан ґрунтів;
- практичне припинення здійснення заходів щодо охорони земель, ґрунтових
обстежень, локалізації територій техногенного забруднення земель тощо;
- недостатня забезпеченість галузі земельних відносин високопрофесійними
кадрами.
2. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є:
- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання
земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального
використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення
державного земельного кадастру;
- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення
оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і
виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.
Основними завданнями Програми є:
- розробка землевпорядної та містобудівної документації, топографогеодезичних робіт, оцінки земель,
- розробка схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування
використання та охорони земель адміністративно-територіальних
утворень,
- розробка робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених
земель, захисту земель від підтоплення та інших небезпечних геологічних
процесів;
- проведення аналізу стану використання та охорони земель на території
Любешівської селищної ради;
- проведення інвентаризації земель усіх форм власності;
- коригування раніше розробленого Проекту землеустрою щодо
встановлення та зміни меж населених пунктів Любешівської селищної ради ;

- виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і
приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;
- оновлення планово-картографічних матеріалів;
- співпраця з контролюючими органами, які проводять нарахування
фізичним особам сум земельного податку, з метою приведення їх у відповідність
до даних державного земельного кадастру та тарифів;
- проведення рекультивації порушених земель;
- проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів Любешівської селищної ради ;
- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі
проведення земельних торгів у формі аукціону;
- проведення заходів з меліорації земель та забезпечення функціонування
об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем у належному стані;
- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних
захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної
території з режимом обмеженої господарської діяльності
- запровадження внутрішніх правил регулювання земельних відносин,
пов’язаних з наданням громадянам у користування або у власність земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства на території
Любешівської селищної ради.
3. Шляхи і способи розв’язання проблем
Виходячи із засад соціально-економічної політики держави на
найближчий період для подолання кризового стану у сфері використання та
охорони земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення, необхідно
вжити превентивні заходи. Ця проблема потребує комплексного розв’язання, що
можливо лише на основі програмно-цільового методу, який забезпечує
впровадження передових технологій, а також системного підходу до еколого економічного обґрунтування та механізму реалізації, узгодження обсягів
наявних земельних ресурсів з їх потребою для розвитку економіки.
Пріоритетним у здійсненні земельної політики буде розробка необхідної
землевпорядної та містобудівної документації, проведення інвентаризації
земель, топографо-геодезичних робіт, оцінки земель, розробка схем землеустрою
і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель
адміністративно-територіальних утворень, розробка робочих проектів
землеустрою щодо рекультивації порушених земель, захисту земель від
підтоплення та інших небезпечних геологічних процесів.

4. Фінансове забезпечення виконання програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів місцевих бюджетів;
інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.
Щорічний план основних заходів та необхідний обсяг фінансування, щодо
реалізації Програми затверджується рішенням Любешівської селищної ради .
Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є
виконавчий комітет селищної ради.
5. Очікувані результати виконання програми
Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2017–2018 років.
Поетапне виконання Програми шляхом здійснення комплексу організаційних,
правових, еколого - економічних та інших заходів дозволить створити стійку
систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити
економічну ефективність їх використання.
Проведення робіт, пов'язаних з розробкою та складанням планів земельногосподарського устрою населених пунктів, дасть змогу упорядкувати відомості
про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови,
планування і зонування, створити реальний банк даних про ринок землі.
Також роботи пов’язані з оновленням меж населених пунктів, встановленням
прибережних захисних смуг, дадуть можливість остаточно визначити
компетенцію селищної ради в частині розпорядження землями, сприятимуть
належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням,
а також забезпечать подальше впорядкування територій із визначенням
перспектив розвитку громади.
В цілому по селищній раді збільшиться надходження коштів до бюджету від
сплати земельного податку та оренди землі, зокрема це буде забезпечено
проведенням та своєчасним оновлення грошової оцінки, що дозволить збільшити
бюджетні надходження від плати за землю , а для селищної ради це стане
гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні роки.
6. Контроль за виконанням програми
Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: постійна комісія з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійна
комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища селищної ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Любешівської селищної ради
11.08.2017 № 23/4
ПАСПОРТ

Програми розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Любешівської селищної ради на 2017-2018 роки
(загальна характеристика регіональної програми)
(назва програми)
№п/п

Ініціатор
розроблення
програми

Любешівська
рада

селищна

1.

Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої
про
розроблення
програми

Рішення сесії селищної
ради 11.08.2017 №23/4

2.

Розробник
програми

Виконком Любешівської
селищної ради

3.

Співрозробники
програми

4.

Відповідальний
виконавець
програми

Виконком селищної ради

5.

Учасники програми

Любешівська
рада

6.

Терміни реалізації
програми

2017-2018 роки

6.1

Етапи виконання
програми

2017-2018 роки

селищна

7.

Перелік місцевих
бюджетів
,які
беруть участь у
виконанні
програми

селищний бюджет

8.

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації
програми, всього

2017

2018

30000

50000

У т.ч.
коштів
місцевого бюджету

2017

2018

30000

50000

2017

2018

-

-

Коштів
джерел

інших

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Любешівської селищної
ради
ПОРЯДОК
надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків Програми
розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Любешівської селищної ради на 2017-2018 роки
1. Загальні положення
1.1. Порядок надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування заходів Програми розроблений на виконання рішення селищної
ради від 11. 08. 2017 року №23/4 «Програми розвитку земельних відносин та
охорони земель на території Любешівської селищної ради на 20172018 роки».
1.2. Порядок визначає і регулює використання коштів,передбачених на
фінансування заходів щодо регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища селищної ради.
1.3. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на виконання цієї
Програми є Любешівська селищна рада.
2. Надання і використання коштів
2.1. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування робіт з :
- розробки землевпорядної та містобудівної документації,
- проведення інвентаризації земель, топографо-геодезичних робіт, оцінки
земель,
- розробка схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування
використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень,
- розробки робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених
земель, захисту земель від підтоплення та інших небезпечних геологічних
процесів.
3. Проведення розрахунків
3.1. Любешівська селищна рада подає управлінню Державного казначейства
у Любешівському районі кошторис видатків та План використання коштів на
виконання Програми для перерахування коштів відповідно до діючого Порядку
касового виконання місцевих бюджетів за видатками.
3.2. Одержані кошти відображаються у бухгалтерському обліку відповідно
до чинного законодавства.
3. Звітність і контроль
4.1. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів
здійснюється у встановленому законодавством порядку.

4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснює виконком
Любешівської селищної ради.
4.3. Відповідальність за нецільове використання коштів цієї Програми, за
достовірність звітності несуть селищний голова та головний бухгалтер.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

11.08.2017 року

смт.Любешів

23/ 5

Про затвердження розпоряджень
голови , прийнятих у міжсесійний період
Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Корця
В.Т. про прийняті розпорядження голови в міжсесійний період, Любешівська
селищна рада

вирішила:
1. Затвердити розпорядження голови прийняті у

міжсесійний період:

- 24.07.2017 року №26 «Про внесення змін до бюджету селищної ради на 2017
рік ».
-24.07.2017 року №27 «Про попередню оплату інших робіт і послуг на 2017
рік.»
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

11 серпня 2017 року

смт.Любешів

№ 23/6

Про внесення змін до рішення
селищної ради від
23.12.2016р.№14/11
«Про селищний бюджет на 2017 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України селищна
рада вирішила:
1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:
1.1.У пункт 1
- цифри «4145873», «3599904», «545969» замінити відповідно цифрами
«6962548», «5754674», «1207874»;
- цифри «4145873», «3599904 «545969» замінити відповідно цифрами
«7124259,22», «3849282», «3274977,22»;
1.2. У пункт 3
- цифри «500000» замінити цифрою «3162997,95».
1.4. У пункт 4
- цифри «2183055» замінити цифрою «2463331,11».
2. Внести зміни до додатків № 1,2,3,4 до рішення селищної ради «Про
селищний бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків № 1,2,4,5 цього
рішення.
3. Головному бухгалтеру селищної ради внести відповідні зміни до
розпису на 2017 рік та здійснити уточнення бюджетних призначень
відповідних установ на 2017 рік.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

