ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09.06.2017 р.

смт. Любешів

Про порядок денний позачергової двадцятої
селищної ради сьомого скликання

№ 20/1
сесії

Відповідно до статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити для розгляду позачергової двадцятої сесії селищної ради
сьомого скликання наступний порядок денний :
1.Про затвердження Програми «Безпечне селище Любешів на 2017-2018
роки»(20/2).
Інформує:. Тропець Г.В. – секретар ради.
2. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24.05.2017 року
№19/7
«Про затвердження Програми підтримки закладів
освіти
Любешівської селищної ради на 2017-2018 роки». (20/3).
Інформує: Клямар Г.П.– головний бухгалтер селищної ради.
3. Про встановлення надбавки за високі
досягнення в праці.(20/4).
Інформує:Клямар Г.П .– головний бухгалтер селищної ради.
4. Про надання одноразової
грошової допомоги Кузьменко Любові
Іванівні(20/5).
Інформує: Тропець Г.В. – секретар ради.
5. Про надання одноразової
грошової допомоги
Ланевичу Сергію
Степановичу.(20/6).
Інформує: Тропець Г.В. – секретар ради.
6. Про надання одноразової грошової допомоги Хомич Надії
Климентіївни.(20/7).
Інформує: Тропець Г.В. – секретар ради.
7. Про затвердження розпоряджень голови , прийнятих у міжсесійний
період.(20/8).
Інформує: Тропець Г.В.- секретар ради.
8. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 07.07.2016 року
№8/57 «Про надання дозволу на укладання додаткових угод про внесення змін
до договорів про встановлення особистого
строкового сервітуту для

розміщення малої архітектурної форми». (Рішення не прийнято)
Інформує: Тропець Г.В.- секретар ради.
9. Про поновлення договору оренди землі на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді Сапізі Людмилі Іванівні.(20/9)
Інформує: Тропець Г.В.- секретар ради.
10. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2016р.№14/11
«Про селищний бюджет на 2017 рік».(20 /10).
Інформує: Клямар Г.П.– головний бухгалтер селищної ради.
11.Різне.(20/11).
Інформує: Тропець Г.В.- секретар ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09.06.2017року

смт.Любешів

№ 20/2

Про затвердження Програми
«Безпечне селище Любешів на 2017-2018 роки»
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“,
п.20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу, Законом України «Про
освіту», розглянувши клопотання Любешівського відділення поліції Камінь Каширського відділу поліції ГУНП України у Волинській області, враховуючи
пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку,Любешівська
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Безпечне селище Любешів на 2017-2018 роки» , що
додається.
2. Затвердити порядок надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків Програми «Безпечне селище Любешів на 2017-2018
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 комісію з питань
бюджету та фінансів, соціально- економічного і культурного розвитку селищної
ради Л. Горщар .

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Любешівської селищної
ради
09.06.2017р. № 20/2
Програма
«Безпечне селище Любешів на 2017-2018 роки»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.

1.1 Сучасне селище Любешів - це складна інфраструктура, яка
безперервно та стрімко розвивається. Темп життя зростає, відбуваються події та
заходи із залученням великої кількості громадян. Висока інтенсивність
дорожнього руху вимагає оперативного спостереження та контролю в режимі
реального часу. Мешканці
селища
ризикують зіткнутися з багатьма
небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це
означає, що питання безпеки людини в міському середовищі сьогодні є як
ніколи актуальним.
Залишається загрозливою ситуація на сході країни та напруженим
соціально-політичне становище у нашій державі, тому попередження
надзвичайних ситуацій, проявів тероризму, забезпечення посилених заходів
безпеки громадян та важливих об’єктів селища є одним з найбільш
пріоритетних напрямків діяльності влади та правоохоронних органів.
З огляду на зазначене, до системи, яка забезпечує безпеку селища в
сучасних умовах, пред'являються особливі вимоги щодо надійності, стійкості,
ефективності та безперервності роботи у цілодобовому режимі. Існує потреба в
нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям селища,
прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення
відеоохорони, технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та
небезпечних міських об’єктів, можливості оперативного управління та впливу
на екстренні ситуації.
Комплексна система безпеки нового покоління з використанням
технологій інтелектуального аналізу даних забезпечить підвищення безпеки на
об’єктах та вулицях селища завдяки безупинному моніторингу ситуації в
режимі реального часу, своєчасному автоматичному оповіщенню про тривожні,
загрозливі та надзвичайні події для їх запобігання або негайного усунення,
наявності засобів екстреного зв’язку, а також скоординованій взаємодії всіх
учасників та служб, відповідальних за безпеку селища.
1.2 Територіально розподілена система відеоспостереження та
відеоконтролювання (надалі Система) є власністю Любешівської селищної
ради, забезпечує відеоконтролювання та відеоспостереження за визначеними
об’єктами з масовим перебуванням людей (площі, вулиці та інші місця
найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортні засоби
колективного використання, тобто потенційно криміногенні ділянки міста) з
передачею оперативної інформації в центр управління Системою в приміщенні

Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП
України у Волинській області з наданням йому доступу до управління
Системою відеокамерами до архівних даних Системи.
1.3. Термін реалізації Програми – 2017-2018 рік. Програма розрахована на
встановлення Системи на першочергових критично важливих об’єктах та
об’єктах захисту (об’єктах відеоконтролювання та відеоспостереження) і
передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію.
Заходи по встановленню Системи та розвитку Програми планують
щороку у відповідності до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом
селища на поточний рік.
2. Мета Програми
2.1. Метою створення системи “Безпечне селище Любешів” є убезпечення
об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності
реалізації загроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й
іншого характеру за рахунок:
- запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та
критично
важливих
об’єктів
технічними
засобами
моніторингу
(відеоспостереження та відеоконтролю) та убезпечення інструментальними
засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення;
- ефективного
моніторингу поточної обстановки за рахунок
використання системи відеоспостереження та відеоконтролювання й надання
інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів
внутрішніх справ і посадових осіб адміністрацій об’єктів з масовим
перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських
рішень.
2.2. Враховуючи кількість злочинів, які скоюються в громадських місцях,
метою Програми є також підвищення ефективності роботи органів внутрішніх
справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста,
профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних
інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого
самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної
громади.
2.3. Одним з найважливіших завдань Програми на сьогоднішній день
залишається створення ситуаційного центру в смт.Любешів.
Ситуаційний центр представляє собою багатофункціональну систему,
організаційно-технічний комплекс, основу якого складають інформаційне та
програмне забезпечення для підтримки оперативних та стратегічних
управлінських рішень. Такі рішення приймаються на основі постійного
контролю подій, який здійснюється завдяки інформації з камер відеонагляду, та
комплексного моніторингу факторів впливу на розвиток процесів, що
відбуваються, виходячи з показників датчиків, пристроїв, систем сповіщень
тощо.
Серед напрямків забезпечення безпеки слід звернути окрему увагу на
контроль та керування дорожнім рухом. Моніторинг ситуацій на жвавих або
небезпечних перехрестях та транспортних магістралях, паркувальних
майданчиках, управління засобами контролю дотримання правил дорожнього

руху, керування та контроль за роботою світлофорних об'єктів також
здійснюватимуться у ситуаційному центрі. Завдяки отриманню та аналізу
інформації, яка надходитиме з систем відеоспостереження, дорожніх
контролерів, іншого спеціалізованого обладнання, відбуватиметься оперативне
реагування на аварії, небезпечні та непередбачувані ситуації на автошляхах
селища. В разі потреби диспетчером може бути скоординовано рух
транспортного потоку, створено «зелену вулицю» для машин швидкої
допомоги та транспорту аварійно-диспетчерських служб. Крім цього, відповідні
правоохоронні органи зможуть отримати повну інформацію про
дорожньо-транспортні події, здійснити оперативне відстеження маршруту
транспортного засобу у разі злочину тощо.
3. Аналіз законодавчої бази
Системне забезпечення безпеки громадян, стабільного функціонування
об’єктів особливої важливості та життєзабезпечення селища, проведення
комплексних заходів щодо запобігання надзвичайним та загрозливим
ситуаціям, встановлення систем безпеки та засобів відеоспостереження,
забезпечення постійного моніторингу та оперативного реагування на відповідні
події передбачені відповідними державними та місцевими нормативними
документами.
1) Закон України «Про основи національної безпеки України». Даним
нормативно-правовим актом визначаються основні засади державної політики,
спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки
особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах
життєдіяльності.
2) Закон України «Про дорожній рух». Цей документ визначає правові та
соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян,
створення безпечних і комфортних умов для учасників руху.
3) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 року
№51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми
встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього
контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року».
Метою зазначеної Концепції є комплексне розв’язання проблеми забезпечення
охорони громадського порядку та громадської безпеки шляхом встановлення
сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю
(спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення.
Даним нормативним актом визначено оптимальний варіант, шляхи і способи
розв’язання цієї проблеми.
4. Розробник та цільові групи
Розробником даної Програми є Любешівська селищна рада.
Цільові групи Програми:
1) виконавчий комітет Любешівської селищної ради;
2) правоохоронні органи селища;
3) підприємства, організації, заклади та установи селища;
4) жителі смт. Любешів.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік, а також
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів селищного
бюджету затверджується селищною радою щорічно в складі видатків
селищного бюджету відповідно на 2017 та 2018 роки.
6. Заходи Програми на 2017-2018 роки

№ п/п

Заходи

Термін Орієнтовні обсяги
виконан фінансування,
ня
тис. грн

1.

Придбання комп'ютерної 2017та оргтехніки для
2018 рік
ситуаційного центру

252,00

2.

Побудова єдиної
локальної мережі
системи «Безпечне
місто»

48,00

2017 2018

Джерела
фінансування

Виконавці

селищний
бюджет

Виконавчий комітет
Любешівської селищної ради,
відділ бухгалтерського обліку та
звітності Любешівської
селищної ради
Селищний
Виконавчий комітет
бюджет, інші
Любешівської селищної ради,
джерела
правоохоронні органи,
фінансування, не КП «Любешів-Комфортзаборонені
Сервіс»,
чинним
законодавством

7. Очікувані результати виконання Програми
Результати та досягнення успішного виконання заходів Програми будуть
наступними:
- збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах селища, в
громадських місцях та під час проведення масових заходів;
- забезпечення громадського порядку, здійснення постійного моніторингу
стану в багатолюдних місцях;
- підвищення рівня захищеності стратегічних, важливих та
інфраструктурних об’єктів селища;
- запобігання, оперативне реагування та протидія потенційним загрозам
національній безпеці, терористичним проявам, провокаціям, збереження
спокою у селищі та безпечної життєдіяльності населення;
- зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньотранспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього
руху;
- зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості
відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів;
- отримання своєчасної та достовірної інформації про подію, небезпечну
або надзвичайну ситуацію, можливість впливу на її перебіг та успішне
подолання;
- забезпечення взаємодії місцевої влади та правоохоронних органів при
проведенні заходів посилення безпеки громадян та захисту селища.

8. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна
комісія комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і
культурного розвитку селищної ради та виконавчий комітет Любешівської
селищної ради.
Секретар ради

Г.ТРОПЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Любешівської селищної
ради
09.06.2017 № 20/2
ПАСПОРТ
(загальна характеристика регіональної програми)
Програми «Безпечне селище Любешів на 2017-2018 роки»
(назва програми)
№п/п

Ініціатор розроблення програми

Любешівська селищна рада

1.

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

Рішення сесії селищної ради
09.06.2017 № 20/2

2.

Розробник програми

Виконком
селищної ради

3.

Співрозробники програми

Любешівське
відділення
поліції Камінь-Каширського
відділу поліції ГУНП України
у Волинській області

4.

Відповідальний
програми

Виконком селищної ради

5.

Учасники програми

Любешівська селищна рада

6.

Терміни реалізації програми

2017-2018 роки

6.1

Етапи виконання програми

2017-2018 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів,які
беруть
участь
у
виконанні
програми

селищний бюджет

8.

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього

2017

2018

150000

150000

У т.ч. коштів місцевого бюджету

2017

2018

150000

150000

2017

2018

-

-

Коштів інших джерел

виконавець

Любешівської

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Любешівської селищної
ради 09.06.2017 № 20/2
ПОРЯДОК
надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків Програми «Безпечне селище Любешів
на 2017-2018 роки»
Загальні положення
1.1. Порядок надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування заходів Програми розроблений на виконання рішення
селищної ради від 09.06. 2017 року №20/2 «Про затвердження Програми
«Безпечне селище Любешів на 2017-2018 роки».
1.2. Порядок визначає і регулює використання коштів,передбачених на
фінансування заходів на комплексне розв’язання проблеми забезпечення
охорони громадського порядку та громадської безпеки шляхом встановлення
сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю
(спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення.
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:
- оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів
технічними
засобами
моніторингу
(відеоспостереження
та
відеоконтролю) та убезпечення
інструментальними засобами
контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення;
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.
1. 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
РІШЕННЯ

09.06.2017 року

смт.Любешів

20/3

Про внесення змін до рішення сесії селищної ради
від 24.05.2017 року №19/7 «Про затвердження Програми
підтримки закладів освіти Любешівської
селищної ради на 2017-2018 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 підтримки закладів освіти Любешівської
селищної ради на 2017-2018 роки ,затвердженої рішенням сесії селищної ради
від 24.05.2017 року №19/7 (далі – Програма):
- цифри пункту 8 « загальний обсяг фінансових ресурсів ,необхідних для
реалізації Програми ,всього

у тому числі коштів

місцевого бюджету

«15000,00» Розділу1.Паспорт Програми замінити відповідно цифрами «201735000,00».
2.Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування Програми
коштів.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
РІШЕННЯ

09.06.2017 року

смт.Любешів

20/4

Про встановлення надбавки за високі
досягнення в праці.
Відповідно до ст.42 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року
№353 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити голові селищної ради Корцю В.Т. надбавку за високі
досягнення в праці в розмірі 30 відсотків до посадового окладу з урахуванням
доплати за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого
самоврядування з 26 травня 2017 року на період повноважень.
2. Встановити заступнику голови селищної ради з питань діяльності
виконавчих органів Л.Божко надбавку за високі досягнення у праці в розмірі
30 відсотків до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від
стажу служби в органах місцевого самоврядування з 26 травня 2017 року на
період повноважень.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09.06.2017 року

смт Любешів

20/5

Про надання одноразової грошової допомоги
Кузьменко Любові Іванівні
Розглянувши заяву гр. Кузьменко Любові Іванівни
жительки
смт.Любешів вул. 1-Травня,19 а про надання одноразової грошової допомоги
на лікування, Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Виділити гр. Кузьменко Любові Іванівні жительці смт.Любешів вул.
1-Травня,19 а одноразову грошову допомогу на лікування у розмірі
1000 ( Одна тис. ) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Г.Клямар виділити зазначені у
пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення на
2016-2020 роки.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09.06.2017 року

смт Любешів

20/6

Про надання одноразової грошової допомоги
Ланевичу Сергію Степановичу
на лікування сина.
Розглянувши заяву гр.Ланевича Сергія Степановича,
жителя
смт.Любешів вул. О.Гончара,10 про надання одноразової грошової допомоги
на лікування сина, Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Виділити гр. Ланевичу Сергію Степановичу жителю смт.Любешів вул.
О.Гончара,10 одноразову грошову допомогу на лікування сина у
розмірі 1000 ( Одна тис. ) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Г.Клямар виділити зазначені у
пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення на
2016-2020 роки.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09.06.2017 року

смт Любешів

20/7

Про надання одноразової грошової допомоги
Хомич Надії Климентіївни
Розглянувши заяву гр.Хомич Надії Климентіївни,
жительки
смт.Любешів вул.Бондаренка,54 про надання одноразової грошової допомоги
на лікування, Любешівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Виділити гр. Хомич Надії Климентіївни жительці смт.Любешів вул.
Бондаренка,54 одноразову грошову допомогу на лікування у розмірі
1000 ( Одна тис. ) гривень .
2. Головному бухгалтеру селищної ради Г.Клямар виділити зазначені у
пункті 1 цього рішення кошти по Програмі соціального захисту населення на
2016-2020 роки.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09.06.2017 року

смт.Любешів

20/8

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:

- 26.05.2017 року №17 «Про призупинення бюджетних асигнувань»;
-26.05.2017 року №18 «Про внесення змін до штатного розпису».

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

09 червня 2017 року

смт Любешів

№ 20/ 9

Про поновлення договору оренди землі
на новий строк та на умовах,
викладених у додатковій угоді
гр. Сапізі Людмилі Іванівні
Розглянувши лист-повідомлення громадянки Сапіги Людмили Іванівни
№ С – 147пр від 01.06.2017 року про поновлення договору оренди землі від
01.06.2016 року на новий строк та на умовах, викладених у Додатковій угоді та
відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 12, 124, 125,
126 Земельного Кодексу України, п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Любешівської селищної ради,
Любешівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до Договору оренди землі від 01.06.2016 року
(зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права за № 14870121 від 03.06.2016р.) уклавши
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на земельну
ділянку площею 943 м.кв. (кадастровий номер 0723155100:01:001:1548)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) - КВЦПЗ: В 02.01,
що
знаходиться в
смт Любешів пров. Промисловий, 6 Любешівського району Волинської області
на період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації
(будівельного паспорта).
2. Громадянці Сапізі Людмилі Іванівні заключити та зареєструвати
Додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі на дану земельну
ділянку в місячний термін.
3. Зобов’язати гр. Сапігу Людмилу Іванівну:
3.1.Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст.96
Земельного кодексу України.

Селищний голова

В. КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
09 червня 2017 року

смт.Любешів

№ 20/10

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», «3599907», «545969» замінити відповідно цифрами
«6734200», «5694674», «1039526»;
- цифри «4145873», «3599904» «545969» замінити відповідно цифрами
«6895911,22», «3789282», «3106629,22»;
- слово «дефіцит» замінити словом «профіцит», цифри «18200»,
«88202»
замінити відповідно цифрами «1905392», «2023224» та доповнити словами
такого змісту «за рахунок коштів, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку
( спеціального фонду) згідно з додатком
№ 2 цього рішення;
- цифри «132081,22», «88202» замінити відповідно цифрами «2067103,22»,
«2023224» та доповнити словами такого змісту «за рахунок коштів, що
передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
( спеціального фонду).
1.2. У пункт 4
- цифри «500000» замінити цифрою «3046588,42».
1.3. У пункт 5
- цифри «2183055» замінити цифрою «2435144,80».
2. Внести зміни до додатків № 1,2,3,4,5 до рішення селищної ради «Про
селищний бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків № 1,2,3,4,5,6 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

