СПИСОК
депутатів Любешівської селищної ради, відсутніх на черговій п’ятій
сесії селищної ради сьомого скликання
від 29 лютого 2016 року
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Прізвище , ім’я та по батькові
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засідання чергової п’ятої сесії Любешівської селищної ради
сьомого скликання
від 29 лютого 2016 року
Всього депутатів

- 22

Присутніх на засіданні - 19

В.Корець - селищний голова.
Шановні депутати! На чергову п’яту 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,
спеціаліст ІІ категорії виконкому селищної ради (землевпорядник) Семенюк Оксана
Сергіївна, керуючий справами (секретар виконкому) Комзюк Наталія Никодимівна,
директор КП «Любешів – Комфорт – Сервіс» - Поліщук Володимир Павлович.
Директор КП «Любешівський ринок» - Кравчук Андрій Петрович.
Дозвольте чергову п’яту 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 59 питань. 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 розгляду депутатських запитів зо хв., для доповіді надати до 5 хв, для
інформації
виступаючим
по 3 хв. Сесію провести без перерви. Які будуть
пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Хто за такий регламент роботи, прошу
голосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Регламент роботи чергової п’ятої сесії
затверджено одноголосно.
Шановні депутати! На розгляд сесії надійшло шість
депутатських запитів –депутат від виборчого округу №16 Клубук Олександр Павлович у
своєму депутатському запиті пропонує покласти на НПП «Прип’ять – Стохід» слідуючі
обов’язки: - створення необхідних умов для відпочинку, приймання водних процедур та
сонячних ванн в районі навісного моста в смт.Любешів на правому березі річки Стохід з
необхідною для цього інфраструктурою; -постійне прибирання території прибережної
смуги річки Стохід та його русла в межах НПП «Прип’ять-Стохід» на території
Любешівської селищної ради; - постійне розчищення русла річки Стохід від рослин,
які затримують течію але не менше, ніж два рази на рік на території Любешівської
селищної ради в межах НПП «Прип’ять- Стохід». Прошу підтримати запит депутата
Клубука О.П. Думаю це необхідно тримати на контролі і час від часу заслуховувати

керівництво НПП про роботу по вказаних заходах на засіданнях сесії. Головуючий:
Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата Клубука ?:
С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає.
Запит підтримано одноголосно. Переходимо до розгляду другого запиту - який
надійшов від депутата виборчого округу № 13 Домальчук Любові Леонідівни щодо
освітлення вул. Івана Франка та провулку Івана Франка. Шановні депутати! Це питання
буде вирішено. За цей досить короткий час уже зроблено освітлення на семи вулицях
селища, але все зразу і фізично і фінансово неможливо вирішити, питання щодо
освітлення усіх вулиць селища ми вже з вами обговорювали. Це є одним з основних
завдань роботи нашої ради і я думаю, що ми це зробимо, тому прошу підтримати цей
запит.
Головуючий: Ставлю на голосування! Хто за те, щоб підтримати запит Домальчук Л.Л.,
прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.
Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за,
Н .Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.
Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався?
Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо до розгляду третього запиту який надійшов від депутата виборчого округу № 14 Масюк Ніни Іванівни щодо
освітлення вул. Ісая. Шановні депутати! Щоб не повторюватись, прошу підтримати
запит Ніни Іванівни, думаю найближчим часом питання освітлення цих вулиць буде
зроблено.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата Масюк
Н.І., прошу голосувати: С. Мельник- за, А. Котик - за, Г.Тропець - за, А. Медведюк - за,
М. Божко - за, Г. Оласюк - за, С. Любчик - за, В. Деркач - за, А. Карпік - за, Л.
Домальчук - за, Н. Масюк – за, Є. Шукалович - за, О. Клубук - за, В. Солошик – за, М.
Шукалович – за, Я .Горщар-за, О. Зімич – за, Н. Хомич – за, Л. Горщар – за. Хто проти?
Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо до розгляду
четвертого запиту - який надійшов від депутата виборчого округу № 7 Матюка Віктора
Івановича щодо упорядкування території по вулиці Брестська для розміщення стоянки
транспортних засобів. Шановні депутати! Це слушне питання, яке потребує негайного
вирішення. І місце про яке говорить депутат Матюк вирішить питання розгрузки
дороги по вул. Брестська в базарний день. Таким чином ми окультуримо територію
прилеглу до районної автостанції і розгрузимо проїзджу частину дороги для рейсових
автобусів. Прошу усіх вас підтримати цей запит і доручити виконавчому комітету
вивчити це питання та замовити проект по автостоянці (навпроти Любешівського ТК
ЛНТУ).
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата
Матюка В.І., прошу голосувати: С. Мельник- за, А. Котик - за, Г.Тропець - за, А.
Медведюк - за, М. Божко - за, Г. Оласюк - за, С. Любчик - за, В. Деркач - за, А. Карпік за, Л. Домальчук - за, Н .Масюк – за, Є. Шукалович - за, О. Клубук - за, В. Солошик –
за, М. Шукалович – за, Я. Горщар-за, О. Зімич – за, Н. Хомич – за, Л. Горщар – за. Хто
проти? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо до

розгляду п’ятого запиту, який надійшов від депутата виборчого округу № 1 Мельника
Станіслава Степановича щодо ремонту та грейдерування дороги по вул. Князя Любаша.
Шановні депутати! В плачевному стані знаходяться наші дороги, як ви знаєте в грудні
місяці минулого року усі вулиці селища були прогрейдеровані, але цього недостатньо.
Планується вдруге зробити цю роботу, думаю, що через неділю погодні умови
сприятимуть нам у цій роботі. На цей рік ми з вами запланували багато проектів щодо
благоустрою селища, я думаю що знайдемо кошти і на дорогу по вул Князя Любаша,
тому прошу вас підтримати запит депутата Мельника С.
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата
Мельника С.С., прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо до
розгляду шостого, останього запиту, який надійшов від депутата виборчого округу №
17 Солошика Валентина Івановича щодо ремонту частини дороги, що прилягає до
будинку № 58 по вулиці Червоноармійська та пішохідної доріжки (тротуару) по даній
вулиці. Шановні депутати! Питання слушне і потребує вирішення, тому прошу вас
підтримати запит депутата В. Солошика, щодо проведення робіт по благоустрою вул.
Червоноармійська .
Головуючий: Ставлю на голосування. Хто за те щоб підтримати запит депутата
Солошика В.І., прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти? Немає. Утримався? Немає. Запит підтримано одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного –" Про внесення змін до Програми по
охороні навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки». Слово по даному
питанню надається Л.Горщар- голові постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності та соціально-економічного розвитку селища. Шановні депутати! Нам
необхідно внести зміни до до Програми по охороні навколишнього природного
середовища на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2015
року №3/5, а саме: - у графі 3 підпункту 8.1 “ кошти місцевого бюджету “ та пункту 8 “
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в
тому числі на 2016 рік “ цифри «300 000» та «60 000» замінити відповідно цифрами
«305 725,81» та «65 725,81». Поступила пропозиція від депутата Деркача В.М. про
прийняття рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – "Про затвердження Програми підтримки дошкільних

навчальних закладів Любешівської селищної ради на 2016 рік. Слово по даному
питанню надається М. Шукаловичу– голові постійної комісії з питань забезпечення
законності, правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та молоді. Шановні
депутати! Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“,
п.20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу, Законом України «Про дошкільну
освіту», розглянувши клопотання колективів дитячих навчальних закладів та батьків,
враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування
бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку, нам необхідно
затвердити Програму підтримки дошкільних навчальних закладів Любешівської
селищної ради на 2016 рік та порядок надання і використання коштів місцевого
бюджету на фінансування видатків Програми підтримки дошкільних навчальних
закладів Любешівської селищної ради на 2016 рік. Фінансування програми
проводити в межах асигнувань, передбачених селищним бюджетом на затверджені
відповідні заходи. Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для
розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та
зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до
Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного
середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду тощо.
На території Любешівської селищної ради діють три дошкільних навчальних
заклади, проектна потужність яких забезпечує розміщення 354 дітей дошкільного
віку. Заклади працюють за 9 годинним графіком роботи і забезпечують повний
комплекс освітніх послуг визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та
державними програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України.
Разом з тим, існують проблеми пов’язані з фінансовим забезпеченням дошкільних
закладів, які стримують процес вдосконалення навчально – виховного процесу в
дошкільних закладах.
Причинами виникнення проблеми є: обмежене фінансування дошкільної освіти,
що унеможливлює надання якісного навчально- виховного процесу;На розв’язання
таких проблем направлена програма підтримки дошкільних навчальних закладів на
території Любешівської селищної ради.
Метою Програми є поліпшення умов організації повноцінного та якісного
навчально-виховного
процесу
в
дошкільних
навчальних
закладах.
Основними завданнями Програми є:– збереження посад логопедів
з метою
створення умов для реалізації необхідних методик щодо усунення дефектів мови у
дітей. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та
інших джерел не заборонених законодавством.
Виконання Програми надасть можливість:- підвищити якість навчально-виховного
процесу, через збереження посад логопедів у дошкільних навчальних закладах.
Любешівській
селищній раді на протязі 2016 року передбачати кошти на
фінансування
заходів
визначених
Програмою.
ВИСТУПИЛИ:Н. Масюк –депутат від виборчого округу №14, Г.Оласюк- депутат від
виборчого округу № 8,
які внесли пропозицію
про затвердження

Програми підтримки дошкільних навчальних закладів Любешівської селищної ради
на 2016 рік.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
рішення по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик
- за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – "Про внесення змін до Положення про цільовий фонд
Любешівської селищної ради”. Слово по даному питанню надається Л.Горщарголові постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальноекономічного розвитку селища. Шановні депутати! Відповідно до ст.26, 59, 68
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вирішення питань
соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради, соціального
захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів
місцевого самоврядування у розв’язання питань загальнодержавного значення,
проведення культурно-освітніх, спортивних заходів, забезпечення охорони
культурної спадщини на території селищної ради, необхідно внести зміни до
Положення про цільовий фонд Любешівської селищної ради у слідуючому порядку, а
саме: у розділі І пункт 1.4 «Положення про цільовий фонд Любешівської селищної
ради» доповнити словами «та охорони культурної спадщини на території селища»; у розділі ІІІ пункт 3.1 підпункт 3.1.1 «Положення про цільовий фонд Любешівської
селищної ради» доповнити словами «виготовлення технічної документації об’єктів
культурної спадщини».
ВИСТУПИЛИ: А.Карпік – депутат від виборчого округу №11, В.Солошик депутат від виборчого округу № 17, Н.Хомич - депутат від виборчого округу
№21,які внесли пропозицію щодо прийняття рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку
денного – "Про
затвердження Програми розвитку
комунального підприємства «Любешівський ринок» на 2016рік” Слово по
даному питанню надається Л.Горщар- голові постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності та соціально-економічного розвитку селища. Шановні
депутати! Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“,
Бюджетним кодексом, розглянувши відношення дирекції комунального
підприємства «Любешівський ринок» від 24.02.2016 року №115 , враховуючи
пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування бюджету та
фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку нам необхідно
затвердити Програму розвитку комунального підприємства «Любешівський

ринок» на 2016 рік та затвердити порядок надання і використання коштів
місцевого бюджету на фінансування видатків Програми розвитку комунального
підприємства «Любешівський ринок» на
2016 рік. Коротко зупинюсь на
загальних положеннях Програми розвитку КП «Любешівський ринок» на 20162017 роки. Програма розроблена на задоволення суспільних потреб населення
шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої
господарської діяльності, в порядку передбаченому законодавством. Основною
метою програми розвитку комунального підприємства є: - надання послуг та
створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу
товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції; - торговоофісного приміщення ринку (на забезпечення електрифікації та водовідведення),
проведення повної паспортизації об’єктів по наданню послуг та встановлення
території їх розміщення в межах Любешівської селищної ради, контроль за
дотриманням відповідних вимог та правил щодо розміщення та утримання
об’єктів торгівлі та надання інших послуг згідно вимог чинного законодавства;збір ринкового збору та інших обов’язкових платежів від суб’єктів
підприємницької та господарської діяльності, розташованих на відповідній
території та утримання її в належному стані;- підтримання території ринку в
належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечення розвитку
матеріально-технічної бази ринку, оснащення його необхідним обладнанням і
інвентарем, засобами вимірювальної техніки;- закінчення повної електрифікації
території ринку та торгових павільйонів;- накриття проходів на щоденному
ринку;вимощення проходів бруківкою;водовідведення (каналізація)
виробничих відходів та поверхневих вод;- будівництво паркану замість нинішніх
ровів;- закінчення будівництва торгово-офісного приміщення комунального
підприємства для реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо її
виробниками. Фінансування програми розвитку КП «Любешівський ринок»
здійснюється за рахунок : -коштів комунального підприємства, отриманих від
своєї діяльності; -бюджетів різних рівнів; -зовнішніх і внутрішніх інвестицій та
коштів юридичних і фізичних осіб, що залучаються шляхом передачі об’єктів
торгівлі в оренду.
ВИСТУПИЛИ: Є.Шукалович – депутат від виборчого округу №15, В.Солошик депутат від виборчого округу № 17, С.Любчик - депутат від виборчого округу №
9, А.Медведюк, які внесли пропозиці про прийняття рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного – "Про
збільшення статутного фонду КП
«Любешівський ринок». Слово по даному питанню надається Л.Горщар- голові
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальноекономічного розвитку селища.Шановні депутати! До селищної ради надійшов

лист від КП « Любешівський ринок» від 24. 02. 2016 р. № 115 про збільшення
статутного фонду, це необхідно для завершення адмінприміщення ринку та
приміщення для торгівлі м'ясо-молочними продуктами, тому пропоную збільшити
статутний фонд «Любешівський ринок» на суму 50 000 грн. для будівництва
торгово-офісного приміщення
ринку (на
забезпечення електрифікації та
водовідведення).
ВИСТУПИЛИ: А. Кравчук-директор комунального підприємства «Любешівський
ринок», який сказав, що з боку адміністрації ринку робиться все щоб запобігти
антисанітарії на ринку. Звичайно цього недостатньо і лише після введення в дію
торгово-офісного приміщення ми забезпечимо порядок щодо торгівлі м’ясомолочними продуктами. Л. Домальчук – депутат від виборчого округу № 13,
Є.Шукалович – депутат від виборчого округу №15, В.Солошик - депутат від
виборчого округу № 17, С.Любчик - депутат від виборчого округу № 9,
А.Медведюк, які внесли пропозиці про прийняття рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
збільшити статутний фонд «Любешівський ринок» на суму 50 000 грн. для
будівництва торгово-офісного приміщення
ринку (на
забезпечення
електрифікації та водовідведення), прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – "Про внесення змін до Програми благоустрою
населених пунктів на 2016-2020 роки.” Слово по даному питанню надається
Л.Горщар- голові постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та
соціально-економічного розвитку селища .Шановні депутати! 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, нам необхідно
внести зміни до Програми благоустрою населених пунктів Любешівської
селищної ради на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії селищної ради від
24.12.2015 року №3/1, в наступному порядку:- цифри підпункту 6.1 « 20161000,0» пункту 8 « загальний обсяг фінансових ресурсів ,необхідних для
реалізації Програми ,всього у тому числі коштів місцевого бюджету « 5000,0» та
«5000,0» Розділу1.Паспорт Програми замінити відповідно цифрами «20161372,6», «5372,6» та «5372,6»; -пункт 1 розділу 6 викласти в такій редакції : «
забезпечити поточне обслуговування мереж вуличного освітлення на 2016 рік у
сумі 437,5 тис. грн»; - пункт 16 розділу 6 викласти в такій редакції : « надання
інших послуг по благоустрою території селищної ради, в тому числі проведення
поточного ремонту вуличних доріг на 2016 рік в сумі 130,6 тис.грн.Виконання
заходів проводити у межах виділених на фінансування Програми коштів.
ВИСТУПИЛИ: Є.Шукалович – депутат від виборчого округу №15, В.Солошик депутат від виборчого округу № 17, С.Любчик - депутат від виборчого округу №

9, А.Медведюк, які внесли пропозиції про прийняття рішення по даному
питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного – "Про затвердження Програми використання коштів
селищного юджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2016-2017 роки”.
Слово по даному питанню надається Л. Горщар- голові постійної комісії з питань
бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку селища.
Шановні депутати! Відповідно до статей 69, 91 Бюджетного кодексу України,
статті 209 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою залучення коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до
селищного бюджету, нам необхідно розробити і затвердити
Програму
використання коштів
селищного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
на 2016-2017 роки. Програму використання коштів селищного бюджету, що
надходять у порядку веденням сільського і лісового господарства, проводиться
юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після
затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок,
а у випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних
копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання, згідно із
визначеними та затвердженими планами. Обсяги втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню та контроль за
дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва, які підлягають
відшкодуванню,
визначаються та здійснюються відділом Держкомзему в Любешівському районі ,
затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1279
„Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” (із змінами та
доповненнями), від 21.07.2010 №619 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
ВИСТУПИЛИ: Є. Шукалович – депутат від виборчого округу №15, В. Солошик депутат від виборчого округу № 17, С. Любчик - депутат від виборчого округу №
9, А. Медведюк, які внесли пропозиці про прийняття рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,

Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання
порядку денного – "Провнесення змін до Програми утримання та
ремонту автомобільних доріг територіальної громади Любешівської селищної
ради на 2016-2020 роки”. Слово по даному питанню надається Л. Горщар - голові
постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціальноекономічного розвитку селища. Шановні депутати! У зв’язку із зміною
фінансування Програми утримання та ремонту автомобільних доріг
територіальної громади селищної ради на 2016-2020 роки затвердженою рішенням
селищної ради від 24.12.2015 року № 3/4, необхідно п.1 розділу 7 Програми
утримання та ремонту
автомобільних доріг територіальної громади
Любешівської селищної ради на 2016-2020 роки викласти в такій редакції:
- забезпечити будівництво, капітальний, поточний ремонт та утримання
доріг територіальної громади Любешівської селищної ради на 2016 рік в сумі
1080000грн.
-загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на
2016 рік в сумі 1080000грн.
Виконання заходів проводити у межах виділених на фінансування Програми
коштів.
ВИСТУПИЛИ: В.Солошик - депутат від виборчого округу № 17, С.Любчикдепутат від виборчого округу № 9, А.Медведюк, які внесли пропозиці про
прийняття рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
рішення по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за,
А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду
наступного питання порядку денного – "Провнесення змін до рішення селищної
ради від 24.12.2015р. № 3/16 «Про селищний бюджет на 2016 рік» Слово по
даному питанню надається Т.Поліщук – головному бухгалтеру селищної ради.
Шановні депутати! Враховуючи обсяг оборотної касової готівки (обсяг відповідно
до рішення селищної ради від 24.12.2015 року № 3/16 «Про селищний бюджет на
2016 рік» - 6500 грн.) вільний залишок коштів загального фонду селищного
бюджету у 2015 році складають 508 680,59 грн., який планується спрямувати: 372
580 грн. - на виконання Програми благоустрою населених пунктів Любешівської
селищної ради на 2016-2020 роки, в тому числі для оплати електроенергії
вуличного освітлення на суму 17 500 грн. та поточного ремонту (технічне
переоснащення) вуличного освітлення селища Любешів на суму 224 500 грн. ,
(по вул. Новоселів – 54 241, вул. Колгоспна – 81 441, вул. Пушкіна Поліська -68
767, вул. Гагаріна – 60 000, вул. 30 річчя Перемоги -10 000 грн.) , 130 580 грн. на
оплату інших послуг по благоустрою території селищної ради(в тому числі
поточного ремонту доріг смт. Любешів с. Рудка та с. Заріка). 136 100 грн. – на
виконання Програми розробки плану детального планування забудови смт.

Любешів с. Рудка та с. Заріка, в тому числі для оплати топографо- геодезичних
робіт для розробки детального плану – 25 000 грн. топо-геодезичні вишукування
для прокладання каналізації – 36 100 грн., план детального планування забудови –
75 000 грн. Вільний залишок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) у
2015 році складає 28 6731, 18 грн., який планується спрямувати: на оплату
авторського нагляду по капітальному ремонту димової труби паливної
адмінприміщення селищної ради
- 710 грн. та авторського нагляду по
реконструкції
котельні ДНЗ №2 -710 грн., капітальний ремонт по вул.
Незалежності -130 000 грн., капітальне будівництво автостоянки по вул. Брестська
- 98 311,18 грн., розробку робочого проекту «Нове будівництво електромереж для
електропостачання електроустановок житлового кварталу «Острови» ( 50
житлових будинків з господарськими будівлями і спорудами)в смт. Любешів – 7
000 грн. та на поповнення статутного фонду КП «Любешівський ринок» для
будівництва торгово-офісного приміщення ринку (на забезпечення електрифікації
та водовідведення) Залишок коштів від втрат сільськогосподарського виробництва
за минулі роки в сумі 1 681,46 грн. планується спрямувати на фінансування робіт з
топографо - геодезичних робіт земельних ділянок.
Залишок коштів за порушення законодавства про охорону навколишнього
середовища в сумі 5 725,81 грн. планується спрямувати на виконання Програми
по охороні навколишнього середовища на проведення робіт по ліквідації
стихійних сміттєзвалищ селища та населених пунктів селищної ради.
Залишок коштів цільового фонду селищної ради в сумі 13 797, 92 грн.
планується спрямувати на оплату інших послуг з виготовлення технічної
документації об’єктів культурної спадщини (технічна інвентаризація в’їзної арки
садиби 18 ст. та інші видатки ) відповідно до Положення про цільовий фонд.
При внесенні змін до бюджету враховано також висновок управління
фінансів РДА щодо відповідності бюджетному законодавству рішення сесії
24.12.215 р. і внесено зміни: перенесено кошти з КЕКВ 2120 на КЕКВ 2111 в сумі
81463 грн. в зв’язку з очікуваним введенням в штат селищної ради посади
реєстратора з 01.04.2016 року.
Вищезазначені зміни внесено відповідно до додатків № 1,2,4,5 до рішення
селищної ради від 24.12.2015 р. «Про селищний бюджет на 2016 рік».
ВИСТУПИЛИ: Л.Горщар –депутат від виборчого округу №22, Я.Горщар депутат від вибочого округу №19, М.Шукалович – депутат від виборчого округу
№18, які внесли пропозиції щодо затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
рішення по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за,
А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщарза, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного питання порядку денного – "Про надання одноразової
допомоги Андрусику Богдану Федоровичу на лікування дружини, Савонюк
Любові Петрівні, Канцур Вікторії Юріївні”.Слово по даному питанню надається

М.Шукаловичу – голові постійної комісії з питань забезпечення законності,
правопорядку, соціального захисту населення, сім’ї та Шановні депутати! До
селищної ради звернулись громадяни про надання одноразової грошової
допомоги на лікування /зачитуються заяви, акти обстеження житлово-побутових
умов/, а саме: Андрусик Богдан Федорович, житель смт.Любешів,
вул.Т.Костюшко,16 просить матеріальну допомогу на лікування дружини, яка
протягом року тяжко хворіє і на даний час не ходить. Савонюк Любов Петрівна,
жителька смт. Любешів, вул.Незалежності,73 кв.4. на початку місяця була
прооперованна в м.Київ, потребує лікування, значні кошти були затрачені на
операцію. На сьогоднішній день сім’я Савонюків мають великі борги. тому
звернулася за допомогою до
селищної ради. Канцур Вікторія Юріївна
(переселенка), проживає з чоловіком та чотирма дітьми в с. Віл Любешівського
району (тимчасова прописка) Нещодавно народила четвертого сина, після родів
почувала себе погано, тому звернулася до селищної ради за допомогою на
лікування при народженні дитини.
ВИСТУПИЛИ: Н. Масюк - депутат від виборчого округу №14, А.Карпік – депутат
від виборчого округу №11, Г. Оласюк – депутат від виборчого округу № 8, які
внесли пропозицію виділити кошти кожному заявнику в сумі по 500 гривень.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
виділити кожному заявнику по 500 гривень, прошу голосувати: С.Мельник- за,
А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщарза, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався?
Немає. Рішення по даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до
розгляду наступного питання
порядку денного – "Про затвердження
розпоряджень голови , прийнятих у міжсесійний період”.”. Слово по даному
питанню надається Л. Горщар - голові постійної комісії з питань бюджету,
комунальної власності та соціально-економічного розвитку селища. Шановні
депутати!
Селищним головою у міжсесійний період було прийнято
розпорядження №12 від 24.02.2016 р.Про внесення змін до показників
селищного бюджету на 2016 рік. Це було зроблено з метою забезпечення олати
послуг електроенергії по КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у лютому
місяці 2016 року не вистачає кошторисних призначень в сумі 1519 грн. Внесено
зміни у помісячний розпис асигнувань з перенесенням їх з вересня на лютий
місяць. Для збалансування перенесено видатки по КЕКВ 2140 в сумі 1519грн. з
лютого на вересень поточного року. Розпорядження № 9 від 11.02.2016р. було
прийнято з метою оплати екологічного податку у лютому місяці 2016 року.
ВИСТУПИЛИ: , Я. Горщар - депутат від вибочого округу №19, М.Шукалович –
депутат від виборчого округу №18, які внесли пропозиції щодо затвердження
рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення
по даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,

О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято 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 ведення особистого селянського
господарства:” Стефанюк Ганна Панасівна (смт. Любешів вул. Березня, 8)”. Слово
по даному питанню надається М. Божко - голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища. Шановні депутати! До селищної ради звернулась громадянка
Стефанюк Ганна Панасівна, жителька смт. Любешів вул. Березня,8 з проханням
про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства площею 0,1576 га. Ця земельна
ділянка розташована поруч з земельною ділянкою на якій знаходиться житловий
будинок. Нам потрібно надати дозвіл на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,1576 га.
Стефанюк Г.П. На засіданні земельної комісії була заслухана інформація
землевпорядника селищної ради О.Семенюк по даному питанню, прийнято
рішення позитивно. По даному питанню виступив депутат В. Матюк, який вніс
пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по
даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято 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):- Крисько Віра
Іванівна (смт. Любешів вул. Партизанська, 21)”. Слово по даному питанню
надається М.Божко - голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шановні депутати!
До селищної ради звернулась громадянка Крисько Віра Іванівна, жителька смт.
Любешів вул. Партизанська, 21, яка просить надати дозвіл 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). Це діюча
забудова,
дане питання розглядалось на земельній комісії, інформація
землевпорядника селищної ради була взята до уваги, тому пропоную надати дозвіл
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):- Крисько Вірі Іванівні. По даному питанню виступив депутат –
В.Солошик, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по
даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято 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):- Томащуку Степану Антоновичу (смт.
Любешів вул. Б.Хмельницького 4а)”. Слово по даному питанню надається М.Божко голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища. Шановні депутати! До селищної ради із
заявою звернувся Томащук Степан Антонович, житель смт. Любешів вул.
Б.Хмельницького 4а. Це стара забудова, державний акт на землю відсутній, тому
йому необхідно спочатку надати дозвіл 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) і після того, як буде розроблена технічна
документація він подасть заяву на затвердження цієї документації, лише після
затвердження він зможе зареєструватись в деражвному реєстрі і отримати держваний
акт на земельну ділянку. По даному питанню виступив депутат – С.Мельник, який
вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб рішення по
даному питанню затвердити, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за,
Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято 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 )- Швайко Володимир Григорович (смт. Любешів вул. Сонячна, 4);
- Куприйчик Віктор Петрович (смт. Любешів вул. Шолохова, 36); - Савонюк Віра
Семенівна (смт Любешів вул. Березня, 2); - Гарманюк Валентини Степанівна (смт
Любешів вул. Шолохова, 35); - Гладіч Сергій Макарович (смт Любешів вул.
Бондаренка, 96). Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулись вищеназвані громадяни селищної ради - 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).Усі
забудови старі, тобто існуючі без державних актів на постійне користування
земельною ділянкою, тому щоб зараз отримати відомості з державного реєстру
речових прав на нерухоме майно (Державний Акт на право постійного користування
земельною ділянкою) необхідно спочатку розробити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). Пропоную задовільнити заяви вищеназваних
громадян, прийнявши рішення по кожному окремо. По даному питанню виступив
депутат – О.Зімич, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дати дозвіл
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):- Швайко
Володимиру Григоровичу (смт. Любешів вул. Сонячна, 4); - Куприйчик Віктоу
Петровичу (смт. Любешів вул. Шолохова, 36); - Савонюк Вірі Семенівні (смт
Любешів вул. Березня, 2); - Гарманюк Валентині Степанівні (смт Любешів вул.
Шолохова, 35; - Гладіч Сергію Макаровичу (смт Любешів вул. Бондаренка, 96),
прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за,
М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за,
Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
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) у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка): - Оласюк Валентині Сергіївні (с. Заріка вул.
Зарічна, 63). Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! Оласюк Валентина
звернулась про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) на існуючу забудову в с.Заріка. Питання
аналогічне попереднім, тому пропоную задовільнити заяву Оласюк Валентини
надавши дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка). . По даному питанню виступила депутат – Н.
Масюк, яка внесла пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дати
дозвіл 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) - Оласюк Валентині Сергіївні (с. Заріка вул. Зарічна, 63), прошу голосувати:
С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за,
Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за,
Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за,
Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає
Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято 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) у власність для будівництва і
обслуговування індивідуального гаража - Потапчуку Петру Михайловичу (смт
Любешів вул. Чапаєва) – площа 24 м.кв.”.Слово по даному питанню надається
голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні
депутати! До селищної ради звернувся - Потапчук Петро Михайлович , житель смт
Любешів вул. Чапаєва про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) у власність для будівництва і обслуговування індивідуального гаража
площа 24 м.кв. Гараж гр. Потапчука П.М. збудований багато років тому. Це не
суперечить чинному законодавству, дане питання розглядалося на земельній комісії,
тому пропоную дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність для будівництва і обслуговування індивідуального гаража площа 24 м.кв.
По даному питанню виступив депутат В. Солошик., який вніс пропозицію про
прийняття рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дати
дозвіл Потапчуку П.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність для будівництва і обслуговування індивідуального гаража, площею 24
кв.м., прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець - за, А.Медведюк за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за,
Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: «Про
передачу
у
постійне
користування
відділу
освіти
Любешівської
райдержадміністрації земельної ділянки площею 0.556 га, кадастровий номер
0723155100:05:001:0099 для
обслуговування загальноосвітньої школи І ст. в с.
Рудка». Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернувся – відділ освіти Любешівської райдержадміністрації про передачу у
постійне користування відділу освіти Любешівської райдержадміністрації земельної
ділянки
площею 0.556 га, кадастровий номер 0723155100:05:001:0099
для

обслуговування загальноосвітньої школи І ст. в с. Рудка . Пропоную задовільнити
прохання заявника, так як воно не суперечить чинному законодавству надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж. Питання розглядалось на засіданні земельної комісії, враховуючи
позитивну рекомендацію комісії, пропоную задовільнити прохання відділу освіти
Любешівської райдержадміністрації. По даному питанню виступив депутат В.
Солошик , який вніс пропозицію про затвердження рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
затвердити рішення по даному питанню, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик
- за, Г.Тропець - за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за,
В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за,
О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за,
Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного: Про надання дозволу на на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки: Бущуку Миколі Васильовичу (смт. Любешів вул.
Березня, 15 а). Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернувся – підприємець Бущук Микола Васильович
про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою подальшого
викупу земельної ділянки, для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови (для обслуговування адмінприміщення та зайняттю іншою
підприємницькою діяльністю) та у відповідності до ст. 12, 122, 127, 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. Бущуку Миколі
Васильовичу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою
подальшого викупу земельної ділянки, кадастровий № 0723155100:01:001:1581
площею 0,1340 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови
(для
обслуговування
адмінприміщення
та
зайняттю
іншою
підприємницькою діяльністю) по вул. Березня, в смт Любешів Любешівської
селищної ради Любешівського району. Дане питання розглядалося на засіданні
земельної комісії, у членів комісії виникли сумніви, щодо поштової адреси, тому
було рекомендовано виконавчому комітету розібратися з поштовою адресою цієї
будівлі. Нумерація будівлі, яку вказав заявник, повторюється з існуючими
житловими будинками. Виступила - землевпорядник селищної ради Семенюк О., яка
сказала що будівлі гр. Бущука М.В. присвоєно № 1/б по вул. Березня. По даному
питанню виступив депутат Я.Горщар, який вніс пропозицію про затвердження
даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
затвердити дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець
- за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за,
А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по даному питанню

прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного: «Про за твердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки
та надання дозволу на викуп даної земельної ділянки для обслуговування магазину
змішаного типу Тропцю Сергію Петровичу (смт.Любешів вул. Брестська 4А)». Слово
по даному питанню надається - голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко
Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернувся підприємець
Тропець Сергій Петрович про затвердження звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки та надання дозволу на викуп даної земельної ділянки для
обслуговування магазину змішаного типу. Керуючись п. 34 ст. 32, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1
ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 12, 127, 128
Земельного кодексу України, Указом Президента України „Про приватизацію та
оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності” від 12.07.1995 року та відповідно до рішення
Любешівської селищної ради від 07.ХІ.2011 р. № 13/13, пропоную затвердити Звіт
про експертну грошову оцінку земельної ділянки, наміченої для продажу у власність
громадянину Тропцю Сергію Петровичу площею 91 м.кв. для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі ( для обслуговування магазину змішаного типу) в
смт Любешів вул. Брестська, 4А) Любешівського району Волинської області.
Кадастровий номер 0723155100:01:001:1809.Продати
у власність
гр. Тропцю
Сергію Петровичу
земельну ділянку несільсько-господарського призначення
площею 91 м.кв. в смт Любешів вул. Брестська, 4А для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування магазину змішаного типу) на,
затверджених у п. 3 цього рішення, умовах договору купівлі – продажу. По даному
питанню виступив депутат Є.Шукалович, який вніс пропозицію про затвердження
даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
затвердити дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець
- за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за,
А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного: «Про за твердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування
адмінприміщення) - Ляхович Руслані Олександрівні (смт. Любешів вул. Бондаренка,
73) Слово по даному питанню надається - голов постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулась
- Ляхович Руслана Олександрівна (смт. Любешів вул. Бондаренка, 73)
про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання
дозволу на викуп даної земельної ділянки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (для обслуговування адмінприміщення). Керуючись п. 34 ст. 32, п.
34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Указом Президента України

„Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільсько-господарського
призначення для здійснення підприємницької діяльності” від 12.07.1995 року та
відповідно до рішення Любешівської селищної ради від 07.ХІ.2011 р. № 13/13,
затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, наміченої для
продажу у власність громадянці Ляхович Руслані Олександрівні площею 305 м.кв.
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування
адмінприміщення) в смт Любешів вул. Бондаренка, 73) Любешівського району
Волинської області.Кадастровий номер 0723155100:01:001:1764. Продати
у
власність
гр. Ляхович Руслані Олександрівні земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 305 м.кв. в смт Любешів вул. Бондаренка, 73
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування
адмінприміщення)
на умовах договору купівлі – продажу у розмірі 16763
(шістнадцять тисяч сімсот шістдесят три) грн. відповідно до висновку про експертну
грошову оцінку вартість об’єкта оцінки від 04 лютого 2016 року. По даному
питанню виступив депутат О.Клубук, який вніс пропозицію про затвердження
даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
затвердити дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець
- за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за,
А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного: «Про
затвердження 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):- Кух Сергій Антонович (смт. Любешів вул. Червоного Хреста,
30);- Оласюк Євген Якович (смт. Любешів вул. Промисловий ,4);- Сапіга Людмила
Іванівна (смт. Любешів вул. Промисловий, 6); - Хрупчик Іван Омелянович (смт.
Любешів вул. Сагайдачного, 50); - Лащ Сергій Якович (смт. Любешів вул.
Сагайдачного, 53); - Хомич Василь Григорович (с. Рудка вул. Волі, 40)».Слово по
даному питанню надається - голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернулись жителі селищної ради
про затвердження 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. Це існуючі забудови, на попередньому засіданні ми надавали дозвіл на
розробку технічної документації а зараз необхідно затвердити цю документацію.
тому пропоную задовільнити заявників, надавши дозвіл на затвердження 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). Питання
розглядалось на засіданні земельної комісії, яка рекомендувала сесії селищної ради
задовільнити заявників, землевпорядник у своєму виступі також наголосила, що

прийняття рішення по даному питанню відповідає вимогам чинного законодавства.
По даному питанню виступив депутат С.Мельник, який вніс пропозицію про
затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
затвердити дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець
–за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за,
А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного: Про : Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства: Юрко Надія Феодосіївна (смт.
Любешів вул. Незалежності, 15). Слово по даному питанню надається голові
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні
депутати! До селищної ради звернулась жителька селища Юрко Надія Феодосіївна
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства: Юрко Надія Феодосіївна (смт. Любешів
вул.
Незалежності,15).Це існуюча земельна ділянка, яка межує з основною , пропоную
задовільнити прохання заявника, також питання розглядалося на засіданні земельної
комісії, яка рекомендувала задовільнити заявницю. По даному питанню виступив
депутат А.Медведюк, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб
затвердити дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець
- за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за,
А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за,
В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за,
Л.Горщар – за. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного: «Про розірвання договорів оренди землі в зв’язку з будівництвом одного
із об’єктів згідно проектно-технічної документації та надання даної земельної
ділянки у власність- Русило Борису Володимировичу (смт. Любешів
вул.
Відродження, 15);- Шостак Галині Володимирівні (смт. Любешів вул. Івана Мазепи,
10); - Зіміч Роману Юстиновичу (смт Любешів вул. Івана Мазепи, 12) . Слово по
даному питанню надається - голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернулись жителі селищної
ради - Русило Борис Володимирович, вул. Поліська, 26, - Шостак Галина
Володимирівна вул. Івана Мазепи, 10, Зіміч Роман Юстинович вул. Івана Мазепи, 12
. про розірвання договорів оренди землі в зв’язку з будівництвом одного із об’єктів
згідно проектно-технічної документації та надання даної земельної ділянки у
власність. До заяв додані акти комісії по обстеженню будівництва житлових
будинків, господарських будівель і споруд забудовників від 23.02.2016 року та 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 вищеназваним громадянам
і передати у приватну власність прийнявши рішіння сесії по кожному окремо. По
даному питанню виступив
депутат А.Котик,
який вніс пропозицію про
затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: “Про
розгляд заяв громадян про надання земельних ділянок у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в смт. Любешів: - Пасик Сергію Іванович – учасник АТО - (жителя смт
Любешів, вул. Сагайдачного, 26); - Комзюк Руслану Ігоровичу – учасник АТО (жителя смт Любешів, вул. Брестська, 7); - Міцкевич Олександр Петрович – учасник
АТО - (жителя с. Дольськ, вул. Гагаріна, 32); - Мартинюк Андрій Павлович – учасник
АТО – (жителя смт Любешів, вул. Пушкіна, 43/2)”. Слово по даному питанню
надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу.
Шановні депутпти! До селищної ради звернулись жителі селищної ради, учасники
бойових дій АТО про надання земельних ділянок у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в смт. Любешів: 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, керуючись
ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 90,91, 116, 118, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, п.
34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
врахувавши рекомендації земельної комісії, пропоную
відмовити
вищеназваним громадянам у задоволені їх прохання, проте після розроблення
детальних планів територій розташування індивідуальної житлової забудови, заяви
цих громадян винести повторно на розгляд сесій селищної ради. По даному
питанню виступив депутат В.Матюк, який вніс пропозицію про затвердження даного
рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: “Про
розгляд заяв громадян про надання земельних ділянок в оренду для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) в смт. Любешів та с. Заріка - Черевко Інна Вікторівна - (жительки смт
Любешів, вул. Шевченка, 31) – с. Заріка; Ніколайчик Юрій Васильович - (жителя смт
Любешів, пров. Івана Франка, 11); - Зімич Дмитро Петрович – (жителя смт Любешів,
вул. Сагайдачного, 55);- Зіміч Руслан Володимирович - (жителя смт Любешів, вул.
Шевченка, 20); - Котик Василь Васильович - (жителя смт Любешів, вул. Березня, 5);
Березюк Олена Григорівна - (жителька смт Любешів, вул. Новоселів, 19); - Будько
Тетяна Федорівна - (жителька смт Любешів, вул. Незалежності, 50, кв. 1); Шукалович Світлана Іванівна - (жительки смт Любешів, вул. Ісая, 14); Герець Сергій
Миколайович - (жителя смт Любешів, вул. Шуміка, 7);- Пархоменко Павло Юрійович
- (жителя смт Любешів, вул. Чапаєва, 1;- Фесенко Юлія Миколаївна - (жительки смт
Любешів, вул. Б. Хмельницького, 21), Мілінчук Микола Олександрович - (жителя смт
Любешів, вул. Шуміка, 21)”. Слово по даному питанню надається голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернулись жителі селищної ради про надання земельних ділянок в
оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Любешів та с. Заріка. 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, керуючись ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 90,91, 116, 118, 122,
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 пропозиції земельної комісії
відмовляємо вищеназваним громадянам у задоволені їх прохання, проте після
розроблення детальних планів територій розташування індивідуальної житлової
забудови, заяви цих громадян внести повторно на розгляд сесій селищної ради. По
даному питанню виступив депутат А.Котик,
який вніс
пропозицію про
затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: “Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)в с. Рудка - Приходько Віталію
Володимировичу – учасник АТО - (жителя с. Ветли, вул. Радянська, 173а)”.Слово по
даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко Михайлу
Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернувся житель с.Ветли,
вул.Радянська, 173 а учасник бойових дій АТО, про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)в с.Рудка. У відповідності до ст.ст. 12, 38-40,79-81, 90,91, 116,
118, 121, 122, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про Деравний 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", врахувавши рекомендації земельної комісії
пропорную задовільнити
заяву, надавши
дозвіл
гр. Приходьку Віталію
Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – КВЦПЗ: В 02.01.,
орієнтовною площею 0,25 га
в с. Рудка, вул. Л.Українки, 12 за рахунок
сільськогосподарських земель Любешівської селищної ради не наданих у власність та
користування. По даному питанню виступив депутат В.Деркач,
який вніс
пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с.Рудка - Хрупчик Анатолію Васильовичу - (житель смт
Любешів, вул. Вишнева, 44)». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернувся житель смт.Любешів, вул.Вишнева,44 Хрупчик Анатолій
Васильович про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Рудка. У відповідності до
ст.ст. 12, 38-40,79,79-1, 93, 95, 96, 116, 118, 121- 126, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
Деравний 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",
враховуючи рекомендації земельної комісії та обставини заявника, пропоную
надати дозвіл гр. Хрупчику Анатолію Васильовичу 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. Рудка, вул.
Л.Українки,10 за рахунок сільськогосподарських земель Любешівської селищної
ради не наданих у власність та користування. По даному питанню виступив депутат
В.Матюк, який вніс пропозицію про затвердження даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,

А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та надання земельної ділянки у власність громадянам - Лащ
Богдану Петровичу - (зем. ділянка в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 6) учасник АТО; Приходько Сергію Сергійовичу - (зем. ділянка в смт. Любешів вул.
Героїв Небесної Сотні, 2) - учасник АТО; Котику Віктору Васильовичу - (зем.
ділянка в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 22) - учасник АТО, Яковчук
Анатолію Степановичу - (зем. ділянка в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 20)
- учасник АТО». Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулись жителі селищної ради, учасники бойових дій АТО про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та надання земельної ділянки у власність. Розглянувши
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність вищеназваним
громадянам, керуючись ст.ст. 12, 38- 40, 79- 81, 90-91 116, 118, 121, 122, 125, 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», враховуючи рекомендації
земельної комісі, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність вищеназваним громадянам для будівництва і обслуговування
житлового
будинку, господарських будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка),прийнявши рішення сесії по кожному заявнику окремо. Поступила
пропозиція від депутата В.Солошика задовільнити прохання наступних громадян Лаща Богдана Петровича - (зем. ділянка в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні,
6) - учасник АТО, Приходька Сергія Сергійовича - (зем. ділянка в смт. Любешів вул.
Героїв Небесної Сотні, 2) - учасник АТО, Котика Віктора Васильовича - (зем.
ділянка в смт. Любешів вул. Героїв Небесної Сотні, 22) - учасник АТО, а Яковчуку
Анатолію Степановичу – відмовити у задоволенні заяви до виясненя правомірності
надання земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво. По даному
питанню виступив депутат В.Солошик, який вніс пропозицію про затвердження
даного рішення.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення усім заявникам крім Яковчука А.С., прошу голосувати: С.Мельник- за,
А.Котик - за, Г.Тропець –за, А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за,
С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за,
Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за,
О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за, Хто прот? Немає. Утримався? Немає.
Рішення по даному питанню прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання
порядку денного: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надання земельної ділянки в
оренду на період будівництва одного із об’єктів згідно проектно-технічної
документації - Кізімчуку Володимиру Миколайовичу - (земельна ділянка в смт.
Любешів вул. Відродження, 9); Ткачуку Богдану Георгійовичу - (земельна ділянка в
с. Заріка вул. Нова, 15); Фесіку Володимиру Петровичу - (земельна ділянка в с. Рудка
вул. Л.Українки); Веремчук Ользі Миколаївні - (земельна ділянка в с. Заріка вул. Л.
Українки, 4); Янчук Олені Миколаївні - (земельна ділянка в с. Заріка вул. Берегова,
4)». Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради
звернулись жителі селищної ради, про надання дозволу на затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) та надання земельної ділянки в оренду на період будівництва одного із
об’єктів згідно проектно-технічної документації. Розглянувши
проекти
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
вищеназваним
громадянам та керуючись ст.ст. 12, 38-40, 79-81,93, 95-96, 116, 118, 121-126, 186,
186-1 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом України ,
пропоную рекомендувати селищній раді затвердити проеки землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність вищеназваним громадянам для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та надати в оренду земельні ділянки до завершення
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 виступив депутат О.Зімич, який
вніс пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: «Про передачу
земельної длянки в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на період будівництва одного
із об’єктів згідно проектно-технічної документації гр. Сапізі Людмилі Іванівні».
Слово по даному питанню надається голові постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища – Божко
Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До селищної ради звернулась жителька
селищної ради, Сапіга Людмила Іванівна про передачу земельної длянки в оренду
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) на період будівництва одного із об’єктів згідно
проектно-технічної документації та відповідно до ст. 93 Земельного кодексу

України, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка виділялась заявниці
раніше пропоную передати в оренду гр. Сапізі Людмилі Іванівні земельну ділянку
площею 0,0943 га ( 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 з дати реєстрації права власності на земельну
ділянку за Любешівською селищною радою Громадянці Сапізі Людмилі Іванівні
заключити та зареєструвати договір оренди на дану земельну ділянку. Встановити
орендну плату у розмірі 3 % ( три відсотки) на рік згідно з нормативною грошовою
оцінкою земель. По даному питанню виступив депутат В.Деркач, який вніс
пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: «Про
звільнення від сплати земельного податку комунального підприємства «ЛюбешівКомфорт-Сервіс» у 2016 році». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань бюджету – Л.Горщар. Шановні депутати! На розгляд сесії надійшов
лист від комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс» №30 від 22.02.2016
про звільнення від сплати земельного податку на період 2016 року, що надходить в
селищний бюджет, так як в розрахунок тарифів по наданню житлово-комунальних
послуг земельний податок не включався, керуючись ст. 284 Податкового кодексу
України, прошу вас підтримати прохання КП щодо звільнення від земельного
податку і звільнити з 01 квітня 2016 року по 31 грудня 2016 року. По даному
питанню виступила депутат Л.Домальчук, яка внесла пропозицію про затвердження
рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято
одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про
надання дозволу на проектування і будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку
«Локачі-Рокині-Рожище–Маневичі–Камінь-Каширський з відгалуженнями на
м.Луцьк, смт.Любешів». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфоком» про
надання дозволу на прокладання кабельної лінії на землях Любешівської селищної

ради Любешівського району Волинської області. Питання слушне, зробимо хорошу
справу нашим жителям надавши дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю
«Інфоком» на прокладання кабельної лінії на землях Любешівської селищної ради
Любешівського району Волинської області. Зобов’язати ТзОВ «Інфоком»
відшкодувати, згідно встановленого порядку, власникам землі та землекористувачам
всі збитки,завдані при проведенні будівельних робіт. По даному питанню виступив
депутат В.Деркач, який вніс пропозицію про затвердження рішення по даному
питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про розгляд листа
управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА щодо радіаційної
безпеки населення». Слово по даному питанню надається голові гуманітарної комісії
М.Шукаловичу, який сказав, що лист управління екології та природних ресурсів
Волинської облдержадміністрації щодо радіаційної безпеки населення, перегляду
меж зони радіоактивного забруднення району і зміни статусу радіоактивно
забруднених територій обговорювався на виконкомі селищної ради, інформацію
Любешівської ЦРЛ було взято до відома щодо рівня захворюваності населення . У
порівнянні з 2014 роком, у 2015 захворюваність дітей збільшилась на десять
відсотрків, рівень інвалідності також зріс. Тому, враховуючи
інформацію
Любешівської ЦРЛ, висновок виконавчого комітету та керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную межі зон радіоактивного
забруднення на території селищної ради не переглядати, статус радіоактивно
забруднених територій не змінювати. По даному питанню виступив депутат
А.Карпік, який вніс пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про затвердження
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на продаж
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування будинку-магазину
ПрАт «Соціальна сфера». Слово по даному питанню надається голові постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища – Божко Михайлу Андрійовичу. Шановні депутати! До
селищної ради звернулось ПрАт «Соціальна сфера» про затвердження звіту про
експертну грошову оцінку земельної ділянки та надання дозволу на продаж
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування будинку-магазину.
Керуючись п. 34 ст. 32, п. 34 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 33, ст. 59 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні" ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Указом
Президента України „Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності” від
12.07.1995 року та відповідно до рішення Любешівської селищної ради від
07.ХІ.2011 р. № 13/13, пропоную затвердити Звіт про експертну грошову оцінку
земельної ділянки, наміченої для продажу у власність ПрАТ «Соціальна сфера»
площею 132 м.кв. для будівництва та обслуговування будинку-магазину в смт
Любешів вул. Бондаренка, 88)
Любешівського району Волинської області.
Кадастровий номер 0723155100:01:001:1724. Продати
у власність
ПрАТ
«Соціальна сфера» земельну ділянку несільсько-господарського призначення
площею 132 м.кв. в смт Любешів вул. Бондаренка, 88 для будівництва та
обслуговування будинку-магазину, затвердити ринкову вартість земельної ділянки
площею 132 м.кв. що розташована в смт. Любешів вул. Бондаренка, 88 у розмірі
7946 (сім тисяч дев’ятсот сорок шість) грн. відповідно до висновку про експертну
грошову оцінку земельної ділянки від 27 січня 2016 року. Затвердити умови
договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 132 м.кв, що розташована в
смт Любешів вул. Бондаренка, 88. По даному питанню виступила депутат Н.Масюк,
яка внесла пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного: « Про внесення змін
у рішення від 29.01.2016 року №4/50 «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 Михайлу Андрійовичу.
Шановні депутати! До селищної ради вже вдруге звернулись забудовники
мікрорайону «Острови», щодо допомоги фінансування будівництва електричних
мереж для електропостачання житлового кварталу «Острови»(50 житлових будинків
з господарськими будівлями та спорудами) в смт. Любешів в сумі 100 (Сто ) тисяч
грн.. На попередній сесії ми поставили умови заявникам, наголосивши про
реєстрацію кооперативу у відповідності до чинного законодавства. Відповідно до
статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні пропоную внести
зміни до рішення сесії №4/50 від 29.01.2016 року « Про розгляд звернення жителів
смт. Любешів, забудовників мікрорайону « Острови», пункт 1 викласти у наступній
редакції : виконкому селищної ради запланувати видатки на капітальні трансферти
для будівництва електричних мереж для електропостачання житлового кварталу
«Острови»(50 житлових будинків з господарськими будівлями та спорудами) в смт.
Любешів в сумі 100 (Сто ) тисяч грн. , при умові реєстрації кооперативу у
відповідності до чинного законодавства. По даному питанню виступив депутат
О.Зімич, який вніс пропозицію про затвердження рішення по даному питанню.

Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення, прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, С.Любчик - за, В.Деркач - за, А.Карпік
- за, Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик –
за, М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Н.Хомич – за, Л.Горщар – за. Хто
проти?
Немає. Утримався? Немає. Рішення по даному питанню прийнято.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про внесення змін
до рішення сесії №4/46 від 29.01.2016 року «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 Михайлу Андрійовичу. Шановні
депутати! Сьогодні ми знову повертаємось до розгляду питання щодо розміщення
ТС по вул. Брестській
(стометровка) підприємцем Степанюком Любомиром
Євгеновичем. До селищної ради надходили усні зауваження від жителів селищної
ради щодо неправомірності прийнятого рішення по даному питанню у січні місяці
цього року. По даному питанню виступила Н. Масюк, яка сказала, що у 2010 році
коли затверджувалась схема розміщення ТС по вул Брестській від магазину
«Януся», було передбачено розміщення 21 - го торгового місця МАФ, а фактично
розміщено 20, тому надавши дозвіл ФОП Степанюку Л.Є. на розміщення ТС під №
21 не було порушенням. Ніна Іванівна сказала про те, що рішенням від 29.01.2016
року №4/46 не було вказано площі та розміри цієї тимчасової споруди, тому
запропонувала внести зміни до вищеназваного рішення, вказавши площу на якій буде
розміщено ТС та розміри самої споруди.
По даному питанню виступив О. Зімич, який запропонував при встановленні ТС
підприємцем Степанюком Л.Є зрізати кут цієї споруди, який виходить до НВК та
вніс пропозицію про затвердження рішення. Виступив депутат А.Карпік, який
підтримав депутата Н.Масюк, запропонував внести зміни запропоновані нею до
попереднього рішення і
вніс пропозицію надати дозвіл Степанюку Л.Є.на
розміщення ТС по вул.Брестській під № 21.
Головуючий: Шановні депутати! Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити
дане рішення , прошу голосувати: С.Мельник- за, А.Котик - за, Г.Тропець –за,
А.Медведюк - за, М.Божко - за, Г.Оласюк - за, В.Деркач - за, А.Карпік - за,
Л.Домальчук - за, Н.Масюк – за, Є.Шукалович - за, О.Клубук - за, В.Солошик – за,
М.Шукалович – за, Я.Горщар-за, О.Зімич – за, Л.Горщар – за. Хто проти? С.Любчик
– проти; Утримався? Н.Хомич – утрималась. Рішення по даному питанню прийнято.
Головуючий: Шановні депутати! Питання порядку денного засідання чергової
п’ятої сесії селищної ради розглянуті. Чи є які зауваження щодо ведення сесії? Немає.
Чергова п’ята сесія селищної ради оголошується закритою.

Секретар ради

Г.Тропець

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 Матюк 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
затвердити , 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, технічні
документації 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
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по
даному питанню затверджено 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 № Б303 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 № Х-80 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 проектнотехнічної 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. Громадяниці 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 громадн 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
ОлексіймОлександрович, 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
Андрйовичу. 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 Деравний 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, яийа 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 затверджено. Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного -"Про розгляд звернення жителівсмт.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 оббивать пороги усіх інстанцій , але на сьогоднішній день їх питання так і
залишається не вирішенним. 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 затверджено. 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 затверджено. 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 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 27.11.2015 року №2/ 5 «Про передачу дошкільних
навчальних закладів селища успільну 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
успільну 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», на
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.
Формування кадрового резерву передбачає добір працівників які:
- спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та
громадського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;
- мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях
і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських
рішень;
Кадровий резерв формується з посадових осіб місцевого самоврядування,
які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані
атестаційною комісією на вищі посади, державних службовців, які бажають
перейти працювати до Любешівської селищної ради:
- спеціалістів виробничої, соціально-культурної , наукової та інших сфер, а
також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому
числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів державного управління.
До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти
посаду по Любешівській селищній раді, мають відповідну кваліфікацію та
освіту, або здобувають її . Зарахування до кадрового резерву проводиться за
згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду спеціаліста Любешівської
селищної ради. Для зарахування до кадрового резерву повідомляється
керівництво за місцем роботи такої особи .
Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються Любешівською
селищною радою, згідно із Законом України " Про місцеве самоврядування в
Україні " не формується.
На посади інших працівників Любешівської селищної ради кадровий
резерв формується з такого розрахунку: на посади спеціалістів селищної ради
- одна або дві особи з урахуванням фактичної потреби про що складаються
списки осіб, зарахованих до кадрового резерву
Список осіб, зарахованих до кадрового резерву переглядаються щороку . У
разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни для
зарахування до кадрового резерву в установленому порядку.
Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням
селищного голови.
Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота згідно з
особистими річними планами, затвердженими керівником секретаріату, де
передбачається:
- вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і
кабінету Міністрів України, рішень Коломацької селищної ради,
- систематичне навчання шляхом самоосвіти.

- періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних
закладах,
- участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питання
діяльності органів місцевого самоврядування,
- стажування протягом не більш як два місяці на посаді у виконавчому
комітеті селищної ради,
- виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника
до кадрового резерву,
- залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових
розслідувань,
- участь у підготовці проектів розпоряджень селищного голови, рішень
селищної ради, рекомендацій постійних комісій, інших нормативних
документів.
Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб,
зарахованих до кадрового резерву на посади до виконавчого комітету,
покладається на селищного голову.
Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається
Любешівською селищною радою згідно з типовим порядком формування
кадрового резерву
в органах місцевого самоврядування , затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 року № 1386
Селищний голова несе відповідальність перед радою за ефективну
підготовку і використання кадрового резерву.
Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з
його власної ініціативи або вмотивованою пропозицією селищного голови.
Виключення із списків кадрового резерву оформляються розпорядженням
селищного голови. 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", прпоную 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 затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення
по даному питанню затверджено. 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 неможе профінансувати все будівництво електричних мереж для
електропостачання житлового кварталу «Острови». Це значні кошти, а окрім цьго
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 затвердити , прошу
голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному питанню
затверджено. 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! . Нам необхідно
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.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 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 наступногонаступного 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 ра ди 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 на ваш розгляд та затвердження
слідуючий план роботи селищної ради на І півріччя 2016 року. А саме:
- Про затвердження виконання селищного бюджету на 2016 рік
Готують :
селищний голова В.Корець, головний бухгалтер Т.Поліщук
- Про хід виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року- квітень.
Готують: селищний голова В.Корець, головний бухгалтер Т.Поліщук
- Про місцеві податки та збори - червень
Готують : селищний голова
В.Корець, головний бухгалтер Т.Поліщук
- Про продаж на аукціоні земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення – квітень. Готують : селищний голова В.Корець, землевпорядник
О.Семенюк.
Питання , які будуть розглядатися постійними комісіями:
Комісія з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку селищної
ради: - Про затвердження виконання селищного бюджету на 2016 рік

- Про хід виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року- квітень.
- Про місцеві податки та збори - червень місяць. Готує : виконавчий
комітет.
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища селищної ради.
- Про продаж на аукціоні земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Готує :
виконавчий комітет.

Питання, які передбачається аналізувати і організовувати виконання, критичні
зауваження , пропозиції висловлені на сесії. Постійно . Дозволити голові,
заступнику голови та постійним комісіям селищної ради при необхідності вносити
зміни . 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
затвердити , прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Рішення по даному
питанню затверджено.
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

виділення коштів на електрофікацію мікрорайону «Острови»; - слідуючий запит
надійшов від депутата виборчого округу № 12 Крат Надії Андріївни щодо
проведення поточного ремонту дороги по вулиці

