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засідання позачергової четвертої сесії Любешівської селищної ради
сьомого скликання
від 29 січня 2016 року
Всього депутатів

- 22

Присутніх на засіданні - 19

В.Корець - селищний голова.
Шановні депутати! На позачергову четверту сесію селищної ради
сьомого скликання із 22 депутатів прибуло 19. Інші відсутні з поважних
причин. На сесію запрошувались головний бухгалтер
селищної ради
Поліщук Тетяна Іванівна.
Дозвольте позачергову четверту сесію Любешівської селищної ради
сьомого скликання оголосити відкритою. Прошу секретаря сесії Тропець
Галину Василівну зайняти своє робоче місце і приступити до виконання своїх
обов’язків.
На розгляд сесії пропонується внести 52 питання. Чи є бажаючі
висловитись щодо порядку денного? Немає? Хто за такий порядок денний,
прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Немає.
Порядок
денний
затверджено одноголосно.
Головуючий: Шановні депутати! Нам необхідно затвердити регламент роботи
сесії. Пропоную для доповіді надати до 5 хв, для інформації виступаючим
по 3 хв. Сесію провести без перерви. Інших пропозицій не має. Ставлю на
голосування. Хто за такий регламент роботи, прошу голосувати? Хто проти?
Утримався?
Немає. Регламент роботи
позачергової
четвертої
сесії
затверджено одноголосно. Шановні депутати! На розгляд сесії надійшло сім
депутатських запитів, пропоную усі запити розглянути і проголосувати по
кожному запиту окремо. У кого які будуть пропозиції щодо розгляду
депутатських запитів? Поступила пропозиція від депутата Оласюк Г.І.
підтримати селищного голову і проголосувати після розгляду усіх запитів.
Ставлю на голосування. Хто за такий порядок розгляду депутатських запитів?
Проти? Утримався? Немає. Переходимо до розгляду першого запиту - який
надійшов від депутата виборчого округу№ 6 Божка Михайла Андрійовича щодо
використання земельної ділянки для обслуговування кафе «Штольня»; - від
депутата виборчого округу № 20 Зімича Олега Феодосійовича про виділення
коштів на електрифікацію мікрорайону «Острови»; - наступний запит надійшов
від депутата виборчого округу № 12 Крат Надії Андріївни щодо проведення

поточного ремонту дороги по вулиці 30- річчя Перемоги у смт Любеші; - від
депутата виборчого округу № 8 Оласюк Галини Іванівни щодо проведення
освітлення вулиці Сонячна у смт Любешів. Від депутата виборчого округу №1
Мельника Станіслава Степановича щодо будівництва зупинки для громадського
транспорту на перехресті вул. Незалежності та Шевченка у смт Любешів.
Наступний запит від депутата виборчого округу № 2 щодо відведення
поверхневих вод від осель жителів вулиці Шевченка. І останній сьомий запит
від депутата Тропець Г.В. також щодо відведення поверхневих вод від осель
жителів вулиці Садова. Пропоную підтримати запити депутатів і прийняти
рішення по кожному окремо.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоби
рішення по кожному депутатському запиту затвердити? Проти? Утримався?
Немає. Рішення по депутатських запитах прийнято одноголосно.Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного –" Про затвердження звіту про
виконання селищного бюджету за 2015 рік». Слово по даному питанню
надається головному бухгалтеру Поліщук Тетяні Іванівні. Шановні депутати!
Відповідно до пункту 23
статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України нам необхідно затвердити звіт про виконання селищного бюджету
за 2015 рік по доходах в сумі 9693254,74грн., з них по загальному фонду 8282433,52 грн, по спеціальному фонду – 1410821,22 грн та по видатках в
сумі
8934010,09 грн, з них по загальному фонду – 7627116,60грн, по
спеціальному фонду – 1306893,49 грн., з перевищенням доходів над видатками
в сумі 759244,65грн. По даному питанню виступила депутат Оласюк Галина
Іванівна, яка внесла пропозицію - інформацію головного бухгалтера селищної
ради Поліщук Т.І. щодо виконання селищного бюджету за 2015 рік взяти до
відома, рішення прийняти.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню прийняти, прошу голосувати. Хто - проти? Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання
порядку денного – "Про затвердження Програми
розробки плану детального планування забудови смт Любешів, с.Заріка та
с.Рудка на 2016 рік. Слово для доповіді надається голові постійної комісії з
питань бюджету Горщар Любові Василівні. Шановні депутати! Відповідно до
п.42 ч. І ст. 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 10,16,17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом
Мінрегіону України від 16.11.2011 року №290 зі змінами нам необхідно
затвердити Програму розробки плану детального планування забудови смт.
Любешів , с. Заріка та с. Рудка на 2016 рік та Порядок надання і використання
коштів місцевого бюджету на фінансування завдань і заходів Програми розробки
плану детального планування забудови смт. Любеші,с. Заріка та с. Рудка на 2016
рік . Основною метою Програми є розробка плану детального планування
забудови смт. Любешів, с. Заріка та с.Рудка на 2016 рік для забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку території. Програма дасть можливість внести

зміни до існуючого генерального плану забудови трьох населених пунктів з
метою соціально-економічного розвитку території Любешівської селищної ради
на перспективу. Фінансування програми розробки плану детального планування
забудови смт. Любешів, с. Заріка та с. Рудка на 2016 рік планується здійснити за
рахунок коштів селищного бюджету, коштів інших джерел не заборонених
законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого
самоврядування. Корегування Програми щодо фінансового забезпечення її
реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до
затвердженої
проектно –кошторисної документації. Орієнтований обсяг
фінансування (вартість) 120000 грн. По даному питанню виступив депутат
Карпік Анатолій Іванович, який вніс пропозицію про затвердження даного
рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному
питанню прийняти, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає.Рішення
по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до
розгляду
наступного питання порядку денного – "Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам селищної ради на лікування” Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з питань бюджету Горщар Любові Василівні.
Шановні депутати! Люба Василівна проінформувала ,що до селищної ради
звернулись громадяни про надання одноразової грошової допомоги на лікування
/зачитуються
заяви, акти обстеження житлово-побутових умов/, а саме:
Шоломіцька Марія Антонівна, жителька смтЛюбешів,вул.Поліська,3, яка хворіє
протягом останніх двох років і постійно лікується як в районній так і обласній
лікарнях. Петровський Анатолій Тимофійович, житель смт.Любешів,
вул.Грушевського.14а також більше трьох років тяжко хворіє і пенсії, яка є
єдиним джерелом для проживання не вистачає на саме необхідне, не говорячи про
ліки. Андрусик Степан Євсейович, житель смт.Любешів, вул Бондаренка,4а., має
великі проблеми зі здоров’ям, крім того має тяжко хворого внука і пенсії
подружжя витрачаються на придбання ліків. На даний час Степан Євсейович
проходить хімічну терапію в м. Луцьку. Лук’янчук Валентина Василівна,
жителька с. Рудка, вул. Волі протягом багатьох років лікує сина у національній
дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДЕТ» м. Києві. Валентина Василівна
немає можливості працювати так як постійно проводить догляд за сином. Чоловік
виїзжає на сезоні роботи, в даний час не працює. Фінансово сім’ я Лук’янчуків
повністю не захищена. В обговоренні
питання щодо виділення одноразової
грошової допомоги жителям селищної ради брали участь усі присутні депутати.
Головний бухгалтер селищної ради Тетяна Поліщук сказала, що при плануванні
бюджету на 2016 рік на ці виплати передбачено 25000 грн. тому ми повинні в
межах розумного розділити ці кошти на рік , а також на кожного заявника. При
надходженнях коштів до бюджету будемо планувати збільшення вказаної суми.
Поступила пропозиція від депутата Горщара Я.П. виділити кожному заявнику по
500 гривень.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному
питанню прийняти , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення
по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо
до
розгляду

наступного питання порядку денного "Про затвердження Положення про порядок
надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель споруд (присадибні ділянки) на території Любешівської
селищної ради». Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
земельних питань Божко Михайлу Андрійовичу, який сказав, що необхідно
затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) на території Любешівської селищної ради. Це дуже важливо для роботи і
в майбутньому забезпечить більш ефективний підхід до розгляду заяв , які
надходять від жителів селищної ради про виділення земельних ділянок під
індивідуальне житлове будівництво.(зачитується Положення про порядок надання
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель споруд (присадибні ділянки) на території Любешівської
селищної ради) Виступили депутат Масюк В.І., депутат Медведюк А.П. які
сказали, що Положення розроблялось на підставі чинного законодавства і
відповідає усім вимогам, депутат Матюк В.І. запропонував прийняти дане
Положення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
при , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного - "Про розроблення Детального плану території
земельної ділянки в районі вулиці Червоноармійська,52 у смт. Любешів” Слово
по даному питанню надається голові постійної комісії з земельних питань
Божко Михайлу Андрійовичу, який сказав, що відповідно до пункту 42 ч.1
статті 26, статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 10, 16,17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядку розроблення містобудівної документації ,затвердженого наказом
Мінрегіону України від 16.11.2011№ 290 із змінами, розглянувши клопотання
виконавчого комітету Зарудчівської селищної ради про виготовлення плану
детального планування території в смт Любешів вул. Червоноармійська,52а для
реконструкції адмінбудинку Г-2 під дошкільний навчальний заклад , нам
необхідно розробити Детальний план території земельної ділянки в районі
вулиці Червоноармійська,52а у смт. Любешів для реконструкції адмінбудинку
Г-2 під дошкільний навчальний заклад .Визначити виконавчий комітет
Любешівської селищної ради Замовником по розробленню вказаної у пункті ,1
містобудівної документації. Замовнику забезпечити організацію розроблення ,
фінансування, розгляду та затвердження вказаної містобудівної документації
відповідно до вимог чинного законодавства, нам необхідно відмінити попереднє
рішення сесії Любешівської селищної ради від 24.07.2015 року №41/76 «Про
розроблення детального плану території під реконструкцію адмінбудинку Г-2
під дошкільний
дитячий заклад
в смт. Любешів
по вул.
Червоноармійська,52а». По даному питанню виступив депутат Матюк В.І.,
який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному

питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного - "Про надання дозволу на виготовлення плану
детального планування території гр.Зімич Надії Володимирівні” Слово по даному
питанню надається голові постійної комісії з земельних питань Божко Михайлу
Андрійовичу,який сказав, що: який сказав, що задовільнити прохання Зімич Н.В.
щодо надання дозволу на виготовлення плану детального планування території в
смт Любешів вул.Незалежності,19 неможливо. Нею було куплено житловий
будинок і дана земельна ділянка повинна використовуватись лише для житлової
забудови і нівякому разі не під будівництво магазину. Громадянка Зімич Н.В.
самовільно змінила цільове призначення вищевказаної земельної ділянки, тому
зараз це питання можна вирішити лише в судовому порядку. На минулих
засіданнях комісії та на сесії ми доручали виконавчому комітету селищної ради
вивчити дане питання. На цей час питання залишилось не вирішеним. Тому
вношу пропозицію відмовити гр. Зіміч Надії Володимирівни про виготовлення
плану детального планування території в смт Любешів вул. Незалежності,19
Депутат Карпік Анатолій Іванович вніс пропозицію не відмовляти гр.Зімич Н.В., в
наданні дозволу на виготовлення плану детального планування території в смт
Любешів вул.Незалежності,19 Поступила пропозиція від депутата Карпіка А.І.
затвердити рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Немає .Утримався? - Божко Михайло
Андрійович, Шукалович Євгеній Іванович, Крат Надія Андріївна. Утрималось
троє депутатів. Рішення по даному питанню затверджено . Переходимо до
розгляду наступного питання
порядку денного - "Про затвердженення
розпоряджень голови, прийнятих у міжсесійний період”. Слово по даному
питанню надається секретарю ради Тропець Г.В. Шановні депутати! Головою
ради в міжсесійний період було прийнято два розпорядження - від 20.01.2016
року№4 Про внесення змін до рішення сесії Любешівської селищної ради №2/5
від 27.11.2015 року «Про передачу дошкільних навчальних закладів селища у
спільну власність територіальних громад сіл, селища Любешівського району».
Друге розпорядження № 6 від 25.01.2016 року «Про внесення змін до показників
селищного бюджету на 2016 рік». По даному питанню виступила депутат Оласюк
Галина Іванівна, яка внесла пропозицію про затвердження рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного
«Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , а саме:
Миколаюк Наталії Іванівні, Хрупчику Івану Омеляновичу, Стефанюк Ганні
Панасівні Кух Сергію Антоновичу. Слово по даному питанню надається голові
постійної комісії з земельних питань Божко Михайлу Андрійовичу,який сказав,
що до селищної ради звернулись громадяни із заявами Про надання дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , а
саме: Миколаюк Наталії Іванівні, Хрупчику Івану Омеляновичу, Стефанюк Ганні
Панасівні, Кух Сергію Антоновичу у відповідності до ст. 12, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада зобов»язана дати дозвіл
вищевказаним громадянам на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
орієнтовною площею, яка вказана у заявах для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. По даному питанню
виступив депутат Масюк Віктор Іванович, який вніс пропозицію про
затвердження даного рішення
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку
денного - " Про розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для обслуговування адмінбудинку Любешівській районній раді”
Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з земельних питань
Божко Михайлу Андрійовичу,який сказав, що до селищної ради з заявою про
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування адмінбудинку
звернулась Любешівська районна рада та у відповідності до ст. 12, 116, 122, 123
Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні “ пропоную дати дозвіл Любешівській районній
раді на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною
площею 0,9300 га для обслуговування адміністративного будинку в смт Любешів,
вул. Незалежності, 53 за рахунок земель селищної ради. Розроблену технічну
документацію подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку. По
даному питанню виступив депутат Масюк Віктор Іванович, який вніс
пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
рішення по даному питанню затвердити , прошу голосувати. Хто проти?
Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного – "Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в смт
Любешів, вул. Бондаренка,73” Слово по даному питанню надається голові
постійної комісії з земельних питань - Божко Михайлу Андрійовичу, який
сказав, що до селищної ради з заявою про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки в смт Любешів, вул.
Бондаренка,73 звернулася громадянка Ляхович Руслана Олександрівна. З метою
подальшого викупу вищевказаної земельної ділянки, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування адмінприміщення) та у
відповідності до ст. 12, 122, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26,

ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
пропоную надати дозвіл гр. Ляхович Руслані Олександрівні на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого викупу
земельної ділянки, кадастровий № 0723155100:01:001:1764 площею 0,0305 га
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування
адмінприміщення заготконтори) по вул. Бондаренка, 73
в смт Любешів.
Розроблений звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на
розгляд та затвердження у встановленому порядку.
По даному питанню виступила депутат Масюк Ніна Іванівна, яка внесла
пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню затверджено одноголосно. Переходимо
до
розгляду
наступного питання
порядку денного. "Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянам селищної ради: - Менделюк Марії
Феодосіївні, Оласюку Ярославу Віталійовичу, Купріянчик Наталії Федотівні,
Русило Феодосії Григорівні, Джуманюк Людмилі Іванівні, Шибайку Михайлу
Сергійовичу, Данилику Володимиру Павловичу. Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з земельних питань - Божко Михайлу
Андрійовичу,який сказав, що до селищної ради з заявами про розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) звернулися громадяни селищної ради:
- Менделюк Марія Феодосіївна, Оласюк Ярослав Віталійович, Купріянчик
Наталія Федотівна, Русило Феодосія Григорівна, Джуманюк Людмила Іванівна,
Шибайко Михайло Сергійович, Данилик Володимир Павлович. Відповідно до
Земельного кодексу України ст. ст. 12, 81, 90, 91,116, 118, 121,122,125,126 та
розглянувши розроблені Любешівським районним відділом Волинської
регіональної філії Державного Підприємства “Центру Державного Земельного
Кадастру” технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Менделюк Марії Феодосіївни,
Джуманюк Людмили Іванівни, Шибайка Михайла Сергійовича, Данилика
Володимира Павловича для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів .
Та розглянувши, розроблені ФОП Олексюк Олесею Володимирівною, технічну
документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) громадянам: Оласюку Ярославу Віталійовичу, Купріянчик
Наталії Федотівні, Русило Феодосії Григорівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
смт. Любешів. Нам необхідно затвердити розроблені Любешівським районним
відділом Волинської регіональної філії Державного Підприємства “ Центру
Державного Земельного Кадастру” та розроблені ФОП Олексюк Олесею
Володимирівною, технічні документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Менделюк Марії Феодосіївні,
Оласюку Ярославу Віталійовичу, Купріянчик Наталії Федотівні, Русило

Феодосії Григорівні, Джуманюк Людмилі Іванівні, Шибайку Михайлу
Сергійовичу, Данилику Володимиру Павловичу. По даному питанню виступила
депутат Любчик Світлана Петрівна, яка внесла пропозицію про затвердження
даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного - "Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки та надання в оренду на період
будівництва одного з об’єктів жителям селищної ради – Бакаєвичу Володимиру
Володимировичу, Корець Наталії Віталіївні, Хомич Валентині Василівні, Смалю
Петру Макаровичу, Ярошику Василю Миколайовичу, Штельмаху В’ячеславу
Валентиновичу, Лук’янчуку Дмитру Івановичу, Грудик Людмилі Іванівні,
Деркачу Анатолію Васильовичу”. Слово по даному питанню надається голові
постійної комісії з земельних питань - Божко Михайлу Андрійовичу ,який
сказав, що до селищної ради з заявами звернулися жителі селищної ради
Бакаєвич Володимир Володимирович, Корець Наталія Віталіївна, Хомич
Валентина Василівна, Смаль Петро Макарович, Ярошик Василь Миколайович,
Штельмах В’ячеслав Валентинович, Лук’янчук Дмитро Іванович, Грудик
Людмила Іванівна, Деркач Анатолій Васильович. "Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки та надання в
оренду на період будівництва одного з об’єктів Керуючись ст.ст. 12,116, 118,
121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Бакаєвичу Володимиру Володимировичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:01:001:1810) площею 0,1500 га в смт
Любешів по вул. Олеся Гончара, 18 із земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та не наданих у користування. Згідно заяви гр. Бакаєвича
Володимира Володимировича № Б-303 від 11.11.2015 року надати в оренду
дану земельну ділянку на період будівництва одного з об’єктів згідно
проектно-технічної документації з дати реєстрації права власності на земельну
ділянку за Любешівською селищною радою.
Встановити орендну плату у
розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з нормативною грошовою оцінкою
земель.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Корець Наталії Віталіївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна
ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0140)
площею 0,2197 га в с. Заріка вул. Нова, 30 із земель Любешівської селищної
рад
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хомич Валентині Василівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0144) площею 0,2175 га в с. Заріка
вул. Нова, 17 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та

не наданих у користування. Згідно заяви гр. Хомич Валентини Василівни № Х80 від 18.05.2015 року надати в оренду дану земельну ділянку на період
будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати
реєстрації права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною
радою. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель. Затвердити проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смалю Петру Макаровичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.(кад. №
0723155100:02:001:0146) площею 0,1960 га в с. Заріка вул. Л. Українки, 2 із
земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та не наданих у
користування. Згідно заяви гр. Смаля Петра Макаровича № С-82 від 04.06.2014
року надати в оренду дану земельну ділянку на період будівництва одного з
об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати реєстрації права
власності на земельну ділянку за Любешівською селищною радою. Встановити
орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з нормативною
грошовою оцінкою земель.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ярошику Василю Миколайовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0145) площею 0,2175 га в с. Заріка
вул. Нова, 19 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
не наданих у користування. Згідно заяви гр. Ярошика Василя Миколайовича №
Я-78 від 15.05.2015 року надати в оренду дану земельну ділянку на період
будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати
реєстрації права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною
радою. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Будьку Степану Васильовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:01:001:1812) площею 0,1436 га в
смт
Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 12 із земель Любешівської селищної
ради не наданих у власність та не наданих у користування. Згідно заяви гр.
Будька Степана Васильовича
надати в оренду дану земельну ділянку на
період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з
дати реєстрації права власності на земельну ділянку за Любешівською
селищною радою. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік
згідно з нормативною грошовою оцінкою земель.
Затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Штельмаху
В’ячеславу Валентиновичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В
02.01.(кад. № 0723155100:02:001:0147) площею 0,2171 га в с. Заріка вул.
Берегова, 5 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та не
наданих у користування. Згідно заяви гр. Штельмаха В’ячеслава Валентиновича

№ Ш-122 від 22.06.2015 року надати в оренду дану земельну ділянку на період
будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати
реєстрації права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною
радою Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Лук’янчуку Дмитру Івановичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01. (кад. № 0723155100:05:001:0118) площею 0,2160 га в с. Рудка
вул. Грушевського, 7 із земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та не наданих у користування. Згідно заяви гр. Лук’янчука Дмитра
Івановича № Л-279 від 19.10.2015 року надати в оренду дану земельну ділянку
на період
будівництва
одного з об’єктів згідно проектно-технічної
документації з дати реєстрації права власності на земельну ділянку за
Любешівською селищною радою. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три
відсотки) на рік згідно з нормативною грошовою оцінкою земель.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Грудик Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01.(кад. № 0723155100:05:001:0117) площею 0,2088 га в
с.
Рудка вул. Лесі Українки, 3 із земель Любешівської селищної ради не наданих
у власність та не наданих у користування. Згідно заяви гр. Грудик Людмили
Іванівни № Г-233 від 10.11.2014 року надати в оренду дану земельну ділянку на
період будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з
дати реєстрації права власності на земельну ділянку за Любешівською
селищною радою. Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік
згідно з нормативною грошовою оцінкою земель.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Деркачу Анатолію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В
02.01.(кад. № 0723155100:05:001:0119) площею 0,2275 га в
с. Рудка вул.
Грушевського, 4 із земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
не наданих у користування. Згідно заяви гр. Деркача Анатолія Васильовича № Д293 від 22.12.2014 року надати в оренду дану земельну ділянку на період
будівництва одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації з дати
реєстрації права власності на земельну ділянку за Любешівською селищною
радою.Встановити орендну плату у розмірі 3% (три відсотки) на рік згідно з
нормативною грошовою оцінкою земель. По даному питанню виступила депутат
Крат Надія Андріївна, яка внесла пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного - "Про розірвання договору оренди земельної
ділянки та передачу її у приватну власність жителям селищної ради” Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з земельних питань - Божко

Михайлу Андрійовичу, який сказав, що до селищної ради з заявами звернулися
жителі селищної ради - Фальчик Олександр Іванович, Назарчук Валентина
Василівна, Хомич Віталій Анатолійович, про розірвання договору оренди
земельної ділянки та передачу її у приватну власність. У відповідності до ст. 12,
91, 116,118,121,122 Земельного кодексу України , п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную Розірвати
договори оренди земельних ділянок: - від 05.08.2015 року з громадянином
Фальчиком Олександром Івановичем в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів
згідно проектно-технічної документації в смт. Любешів
вул. Прохідська, 15.
Передати у приватну власність гр.Фальчику Олександру Івановичу земельну
ділянку площею 0,1290 га (кад. № 0723155100:01:001:1704) яка розташована в смт.
Любешів, вул. Прохідська, 15 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) - КВЦПЗ:
В.02.01. Громадянину Фальчику Олександру Івановичу зареєструвати право
власності на дану земельну ділянку; - від 05.08.2015 року з громадянкою Назарчук
Валентиною Василівною в зв’язку з будівництвом одного з об’єктів згідно
проектно-технічної документації в смт. Любешів вул. Прохідська, 13. Передати у
приватну власність гр. Назарчук Валентині Василівні земельну ділянку площею
0,1290 га (кад. № 0723155100:01:001:1699) яка розташована в смт. Любешів, вул.
Прохідська, 13 для
будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських будівель і споруд
( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В
02.01. Громадянці Назарчук Валентині Василівні зареєструвати право власності на
дану земельну ділянку
- від 05.08.2015 року з громадянином Хомичем Віталієм Анатолійовичем в зв’язку
з будівництвом одного з об’єктів згідно проектно-технічної документації в смт.
Любешів вул. Відродження, 23. Передати у приватну власність гр. Хомичу
Віталію Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,1380 га (кад. №
0723155100:01:001:1698), яка розташована в смт. Любешів, вул. Відродження, 23
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
( присадибна ділянка)- КВЦПЗ: В 02.01 Громадянину Хомичу Віталію
Анатолійовичу зареєструвати право власності на дану земельну ділянку. По
даному питанню виступив Горщар Ярослав Петрович депутат від виборчого
округу №19, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку
денного - "Про розгляд заяв громадян про надання
земельних ділянок під будівництво житлових будинків в смт. Любешів” ” Слово
по даному питанню надається голові постійної комісії з земельних питань Божко Михайлу Андрійовичу, який сказав, що до селищної ради з заявами
звернулися жителі селищної ради: - Крисько Надія Адамівна, Кравчук Олексій
Олександрович, Демих Вадим Вікторович, Джуманюк Володимир Федорович,
Марцинкявічене Оксана Михайлівна, Колядич Іван Олексійович, Смокович Сергій
Степанович, Мартинюк Геннадій Михайлович про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)
в смт. Любешів, керуючись
ст.ст. 12,
123,124,125,126 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з відсутністю
вільних земельних ділянок, передбачених Генеральним планом смт. Любешів,
плану зонування і детального плану території для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт
Любешів ми маємо відмовити вищеназваним громадянам. Після розроблення
детальних планів територій розташування індивідуальної житлової забудови, заяви
цих громадян будуть винесені на розгляд сесій селищної ради. . По даному
питанню виступив Матюк Віктор Іванович депутат від виборчого округу №7,
який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.Головуючий: Шановні
депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню затвердити , прошу
голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного - "Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Чернову Олександру
Вікторовичу, Василюку Олександру Володимировичу”. Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з земельних питань - Божко Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради з заявами звернулися жителі
селищної ради: - Чернов Олександр Вікторович, Василюк Олександр
Володимирович - про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). У
відповідності до ст.ст. 12, 38-40,79,79-1,
93,95,96, 116, 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", та враховуючи їхню згоду на
одержання земельної ділянки в с. Рудка, с. Заріка пропоную надати дозвіл гр.
Чернову Олександру Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель споруд (присадибна ділянка) –
КВЦПЗ: В 02.01., орієнтовною площею 0,25 га в с. Рудка, вул. Л. Українки, 14 за
рахунок сільськогосподарських земель Любешівської селищної ради не наданих у
власність та користування Проект відведення земельної ділянки подати для
розгляду та затвердження у встановленому порядку. Надати дозвіл гр. Василюку
Олександру Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.,
орієнтовною площею 0,25 га в с. Заріка, за рахунок сільськогосподарських
земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та користування
Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та затвердження у
встановленому порядку. По даному питанню виступив депутат Матюк Віктор
Іванович, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.

Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного - "Про
розробку проекту землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки яка пропонується для продажу у власність на
земельних торгах Любешівській селищній раді” Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з земельних питань - Божко Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! Селищна рада планує в цьому році продати
земельну ділянку, яка знаходиться в смт.Любешів по вул. Магістральній. Для
цього нам необхідно надати дозвіл Любешівській селищній раді на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для
продажу у власність на земельних торгах для будівництва та обслуговування
гаражно – складських приміщень орієнтовною площею 0,8000 га, розташованої в
межах населеного пункту смт Любешів вул. Магістральна, 1Б Любешівського
району Волинської області,за рахунок земель Любешівської селищної ради не
наданих у власність та користування. По даному питанню виступив депутат
Медведюк Антон Петрович, який вніс пропозицію про затвердження даного
рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного - "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 27.11.2015року
№2/10 «Про створення конкурсної комісі з відбору виконавців робіт із
землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурсних
засадах». Слово по даному питанню надається секретарю ради Тропець Г.
Шановні депутати! Відповідно до частини 6 статті 136 Земельного Кодексу
України у зв’язку
з прийняттям наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України 25 вересня 2012 року № 579 , зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 та
кадровими змінами нам необхідно внести зміни у персональний склад
конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та
виконавця земельних торгів на конкурсних засадах вивести зі складу комісії
Божко Л.С., ввести у склад
секретарем комісії
- спеціаліста ІІ категорії,
землевпорядника виконавчого комітету Семенюк Оксану Сергіївну. По даному
питанню виступив депутат Зімич Олег Феодосійович, який вніс пропозицію про
затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку
денного -"Про розгляд звернення жителів смт.Любешів вул. Шевченка та Садова”.
Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко
М.А. Шановні депутати! Протягом багатьох років оселі заявників постійно
підтоплює, їхні городи не придатні для користування в будинках вологість. Вони
роками оббивають пороги усіх інстанцій , але на сьогоднішній день їх питання так

і залишається не вирішеним. Тому прошу вас серйозно віднестись до вирішення
цієї проблеми. Пропоную зобов’язати
КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»
забезпечити організацію робіт по відведенню стічних вод по вул. Шевченка та
Садова у смт. Любешів. З метою відведення поверхневих вод , виконавчому
комітету селищної ради клопотатися перед Управлінням водного господарства у
Любешівському районі щодо розробки проекту для проведення робіт по
очищенню кюветів для водовідведення з присадибних ділянок домогосподарств
у селищі Любешів . По даному питанню виступив депутат Котик Анатолій
Дмитрович, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню ghb. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку
денного - "Про надання дозволу на влаштування пожежної водойми”. Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко
М.А. Шановні депутати! До селищної ради з клопотанням звернулось Управління
водного господарства уЛюбешівському районі про надання дозволу на розробку
проектно-кошторисної документації на влаштування штучної пожежної водойми
на каналі К-3-2 на території Любешівської селищної ради Партизанської
осушувальної системи Любешівського району. Відповідно до пункту 38 ч.1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу МВС від
30.12.2014№ 1417 «Про затвердження Правил Пожежної безпеки в Україні»
пропоную дати дозвіл Управлінню водного господарства у Любешівському районі
на розробку проектно-кошторисної документації
на влаштування штучної
пожежної водойми на каналі К-3-2 на території Любешівської селищної ради
Партизанської осушувальної системи
Любешівського району.Погодити
розміщення штучної
пожежної водойми
на каналі К-3-2
на території
Любешівської селищної ради
Партизанської осушувальної системи
Любешівського району згідно схеми розташування пожежної водойми( схема
додається). Любешів . По даному питанню виступив депутат Матюк Віктор
Іванович, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного - "Про надання дозволу на розробку комплексної схеми розміщення
тимчасових споруд”. Слово по даному питанню надається голові постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко М.А. Шановні депутати! До селищної ради звертаються
підприємці
про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для
проведення торгівлі. Перш чим дати такий дозвіл нам необхідно розробити
комплексну схему розміщення тимчасових споруд у смт. Любешів . Відповідно
до ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні , наказу
Мінрегіонбуду від 21.10. 2011 року №244 «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».
Пропоную дати дозвіл виконавчому комітету Любешівської селищної ради на

розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у смт. Любешів.
Визначити виконавчий комітет Любешівської селищної ради замовником по
розробленню
комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у смт.
Любешів.Замовнику забезпечити організацію розроблення ,фінансування та
затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у смт.
Любешів. По даному питанню виступив депутат Мельник Станіслав Степанович,
який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку
денного - «Про розгляд звернення жителя смт. Любешів ФОП Степанюка Л.Є».
Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко
М.А. Шановні депутати! До селищної ради звернувся підприємець Степанюк
Любомир Євгенович про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди по
вулиці Брестській у смт. Любешів для проведення підприємницької діяльності. Це
територія прилегла до основної тимчасової споруди підприємця Степанюка Л.Є.
на сьогоднішній день там знаходиться холодильна установка, він просить саме цю
частину узаконити для проведення підприємницької діяльності. Позитивно
вирішити питання неможливо ще і по тій причині, що саме там знаходиться опора
лінії електропередач .Поступила пропозиція від депутата Матюка В.І. дати дозвіл
ФОП Степанюку Л.Є на розміщення тимчасової споруди по вулиці Брестській від
магазину «Януся» за №21 у смт. Любешів для проведення підприємницької
діяльності, при умові перенесення лінії електропередач. Головуючий: Шановні
депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню прийняти , прошу
голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного - ". Про
внесення змін до рішення сесії селищної ради від 27.11.2015 року №2/ 5 «Про
передачу дошкільних навчальних закладів селища у спільну власність
територіальних громад сіл, селища Любешівського району». Слово по даному
питанню надається головному бухгалтеру селищної ради Т.Поліщук. Шановні
депутати!
У зв’язку із внесеними змінами до ст.89 Бюджетного кодексу України та
передачею у 2016 році видатків на фінансування дошкільної освіти з районного
бюджету нам необхідно внести зміни до рішення сесії селищної ради від
27.11.2015 року №2/ 5 «Про передачу дошкільних навчальних закладів селища у
спільну власність територіальних громад сіл, селища Любешівського району», а
саме зміни до п.3 цього рішення, виклавши його у наступній редакції: «Нерухоме
майно дошкільних навчальних закладів, що передається згідно із пунктом 1 цього
рішення передати в безоплатне користування». По даному питанню виступила
депутат Горщар Любов Василівна, яка внесла пропозицію про затвердження
даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено. Переходимо до розгляду наступного питання порядку

денного "Про затвердження порядку формування кадрового резерву
Любешівської селищної ради” Слово по даному питанню надається cекретарю
ради Г.Тропець Шановні депутати! На
обговорння виноситься порядок
формування кадрового резерву Любешівської селищної ради, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 р. № 1386 рр. «Про
затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах
місцевого самоврядування», та необхідно затвердити порядок формування
кадрового резерву Любешівської селищної ради, а саме: - кадровий резерв для
зайняття посад і просування по службі по Любешівській селищній раді
створюється за рішенням Любешівської селищної рад.
По даному питанню виступила депутат Горщар Любов Василівна, яка внесла
пропозицію про затвердження даного рішення
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного - "Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ДП «Любешівське ЛМГ” .Слово по даному питанню надається голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко М.А. Шановні депутати! До
селищної ради
з проханням про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9177 га для іншого
лісогосподарського призначення, розташованої в межах населеного пункту смт
Любешів вул. Магістральна, 1в Любешівського району Волинської області за
рахунок земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
користування звернулось ДП «Любешівське лісомисливське господарство»
У відповідності до ст.ст. 12, 79,79-1, 82,92, 95, 96, 116, 122, 123,125,126
Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про Деравний земельний кадастр», п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст.
59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пропоную надати
дозвіл ДП «Любешівське лісомисливське господарство» на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9177 га для іншого
лісогосподарського призначення, розташованої в межах населеного пункту смт
Любешів вул. Магістральна, 1в Любешівського району Волинської області за
рахунок земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
користування.2. Проект відведення земельної ділянки подати для розгляду та
затвердження у встановленому порядку. По даному питанню виступив депутат
Матюк Віктор Іванович, який вніс пропозицію про затвердження даного
рішенняГоловуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному
питанню прийняти , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення
по даному питанню прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного “Про розгляд звернення жителів смт. Любешів забудовників
мікрорайону «Острови »”.Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко М.А. Шановні депутати! До селищної ради з
проханням про надання допомоги по фінансуванню робіт
по будівництву

електричних мереж для електропостачання житлового кварталу «Острови»(50
житлових будинків з господарськими будівлями та спорудами) в смт. Любешів в
сумі 100 (Сто ) тисяч грн. Виступили: - селищний голова В.Корець, який сказав,
що селищна рада не може профінансувати все будівництво електричних мереж
для електропостачання житлового кварталу «Острови». Це значні кошти, а окрім
цього ще є ряд житлових кварталів в селищі, які потребують будівництва
електричних мереж, тому 100 (Сто) тисяч на зараз ми можемо передбачити
бюджетом селищної ради. По даному питанню виступила депутат Горщар Любов
Василівна-голова бюджетної комісії, яка внесла пропозицію доручити виконкому
селищної ради профінансувати роботи по будівництву електричних мереж для
електропостачання житлового кварталу «Острови»(50 житлових будинків з
господарськими будівлями та спорудами) в смт. Любешів в сумі 100 (Сто ) тисяч
грн. Головному бухгалтеру селищної ради Т. Поліщук виділити зазначені у пункті
1 цього рішення кошти по Програмі благоустрою
населених пунктів
Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки та затвердити дане рішення
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку
денного - "Про встановлення на території Любешівської селищної ради податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Положення
про його справляння на 2016 рік ” Слово по даному питанню надається головному
бухгалтеру селищної ради Поліщук Т. Шановні депутати! У звязку зі змінами у
податковому законодавстві необхідно прийняти рішення щодо встановлення на
території Любешівської селищної ради податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на 2016 рік з 01січня 2016 року та затвердити Положення про
справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Відповідно
до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І, ст. 266 Податкового кодексу
України встановити на території Любешівської селищної ради податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2016 рік з 01січня 2016 року та
затвердити Положення про справляння податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки. Згідно чинного законодавства оприлюднити на офіційному
сайті Любешівської райдержадміністрації та на дошці оголошень селищної ради.
Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. Визнати таким, що
втратило чинність Положення про податок на нерухоме майно ,від’ємне від
земельної ділянки, затверджене рішенням сесії Любешівської селищної ради
№40/1від12.07.2015 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016
.рік» . По даному питанню виступила депутат Горщар Любов Василівна, яка
внесла пропозицію про прийняття даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного “Про план роботи селищної ради на І півріччя 2016 року”.Слово по
даному питанню надається секретарю ради Г.Тропець. Шановні депутати! На
необхідно затвердити план роботи селищної ради на І півріччя 2016 року,

відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та враховуючи пропозиції депутатів, постійних
комісій селищної ради, пропоную прийняти запропонований варіант.
По даному питанню виступила депутат Масюк Ніна Іванівна, яка внесла
пропозицію про прийняття даного рішення
Головуючий: Шановні депутати! Хто за те, щоб рішення по даному питанню
прийняти , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню прийнято одноголосно.
Головуючий: Шановні
депутати! Питання порядку денного засідання
позачергової четвертої
сесії селищної ради розглянуті. Чи є які зауваження
щодо ведення сесії? Немає. Позачергова четверта сесія селищної ради
оголошується закритою.

Секретар ради

Г.Тропець

