ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26 .04. 2017 р № 1
с м т. Любешів
Про затвердження
проектно-кошторисної документації
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Любешівської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на монтаж однофазного
вводу в смт.Любешів Любешівського району Волинської області загальною
вартістю 1,09712 тис. грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26 .04. 2017 р № 2
с м т. Любешів
Про затвердження
проектно-кошторисної документації
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Любешівської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
дороги по вул. Січових Стрільців у смт.Любешів Любешівського району
Волинської області загальною вартістю 625,582 тис. грн.
2. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
дороги по вул. Бондаренка у смт.Любешів Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 951,360 тис. грн.
3. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
дороги по вул. Шолохова у смт.Любешів Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 464,974 тис. грн.
4. Затвердити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
тротуарів по вул. Бондаренка у смт.Любешів Любешівського району
Волинської області загальною вартістю 471,338 тис. грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р № 3
с м т . Любешів
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 26.02.2016 року №7 « Про затвердження складу громадської
комісії з житлових питань виконавчого комітету
Любешівської селищної ради та Положення про комісію»
Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указами Президента України, Житловим кодексом
України, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які
потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в
Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української
республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, у зв’язку з
кадровими змінами , виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.02.2016 року №7
«Про затвердження складу
громадської комісії з житлових питань
виконавчого комітету Любешівської селищної ради та Положення про
комісію»:
- вивести зі складу комісії Комзюк Н.К..
- ввести у склад комісії, секретарем комісії - керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету селищної ради Гарбар Н.О.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Любешівської
селищної ради Тропець Г.В.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р № 4
с м т . Любешів
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
від 25.11.2015 року №1 « Про адміністративну комісію
Любешівської селищної ради»
На підставі ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст..215,218
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення,постанови Президії Верховної Ради Української РСР «Про
адміністративні комісії Української РСР» та у зв’язку з кадровими змінами,
виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. У зв’язку з кадровими змінами внести зміни до рішення виконавчого
комітету від 25.11.2015 року №1
« Про адміністративну комісію
Любешівської селищної ради»:
- вивести зі складу комісії Фальчика С.І.;
- Божко Л.С. секретаря комісії, перевести членом комісії;
- ввести у склад комісії,секретарем комісії - керуючого справами (секретаря)
виконкому Гарбар Н.О.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Любешівської
селищної ради Тропець Г.В.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №5
с м т . Любешів
Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму
роботи об’єктів торгівлі,закладів ресторанного господарства
та сфери послуг на території Любешівської селищної ради
З метою впорядкування механізму встановлення режиму роботи об’єктів
торгівлі, закладів ресторанного господарства і сфери послуг, керуючись
підпунктом 9 пункту «а» та підпунктом 2, 4 пункту «б» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення
від впливу шуму», пункту 13 Порядку провадження торговельної діяльності та
правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 зі змінами та
доповненнями, наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219 «Про затвердження Правил
роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», виконавчий комітет
селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок встановлення режиму роботи
об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на
території Любешівської селищної ради (далі - Положення), що додається.
2. Виконавчому комітету у десятиденний термін оприлюднити дане
рішення.
3. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Л.Божко.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету селищної ради
26 квітня 2017 року № 5
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів
ресторанного господарства та сфери послуг на території Любешівської
селищної ради
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на території
Любешівської селищної ради (далі – Положення) розроблене відповідно до
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення»; постанови Кабінету
Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
населення» зі змінами та доповненнями; постанови Кабінету Міністрів України
від
16 травня 1994 року № 313 «Про затвердження Правил побутового
обслуговування населення»; наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 24 червня 2002 року № 219 «Про
затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного
господарства»; наказу Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 3 червня 2003 року № 172/702/332/108
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках», інших нормативно-правових
актів України.
1.2. Це Положення визначає організаційно-правові засади порядку
встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного
господарства та сфери послуг, розташованих на території Любешівської
селишної ради, та регламентує часові періоди, протягом яких суб’єкт
господарювання здійснює діяльність в об'єктах торгівлі, закладах ресторанного
господарства та сфери послуг:
денний час – з 8.00 год. до 22.00 год.
нічний час – з 22.00 год. до 8.00 год.

1.3. Дія Положення поширюється на усі суб’єкти господарювання, які
здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, ресторанного господарства
та надання послуг на території Любешівської селищної ради.
2. Порядок встановлення режиму роботи об’єктів
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг
у денний час
2.1. Суб’єкт господарювання (або уповноважена ним особа), який має
намір встановити режим роботи об'єкта у денний час, подає до виконавчого
комітету селищної ради інформаційний лист-заяву про встановлення режиму
роботи об’єкта торгівлі, закладу ресторанного господарства та сфери послуг –
документ встановленого зразка згідно з додатком до Положення. Заявник несе
відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві.
2.2. Режим роботи вважається встановленим з моменту надходження
заяви до виконавчого комітету.
3. Порядок встановлення режиму роботи об’єктів
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг
в нічний час.
3.1. Суб’єкт господарювання (або уповноважена ним особа ), який має
намір встановити режим роботи об'єкта у нічний час, звертається до
виконавчого комітету Любешівської селищної ради та подає наступні
документи:
- інформаційний лист - заяву про встановлення режиму роботи об’єкта
торгівлі, закладу ресторанного господарства та сфери послуг на території
селищної ради (далі – Заява) – документ встановленого зразка згідно з додатком
до Положення;
- копію документа, що підтверджує право користування об’єктом (свідоцтво
на право власності, договір оренди (суборенди) тощо);
- копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката
відповідності, або іншого документа, що підтверджує відповідність об'єкта
цільовому (функціональному) призначенню приміщення.
3.2. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної
в Заяві та документах, що додаються до неї.
3.3. Заява розглядається на засіданні виконавчого комітету селищної
ради.
Розгляд заяви та поданих до неї документів, висловлення зауважень та
пропозицій до роботи відповідного об’єкта торгівлі, ресторанного господарства

та сфери послуг здійснюється відповідальним працівником виконавчого
комітету Любешівської селищної ради, що не перевищує тридцяти робочих
днів з дня її отримання. У разі відсутності об ґрунтованих зауважень щодо
роботи об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у нічний
час, секретар виконавчого комітету готує проект рішення про встановлення
режиму роботи об’єкта у нічний час на розгляд виконавчого комітету селищної
ради.
3.4. Підставами для відмови в погодженні нічного режиму роботи об’єкта
торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг є:
- подання неповного переліку документів;
- наявність документально підтверджених порушень вимог чинного
законодавства щодо порядку здійснення господарської діяльності, режиму
роботи, санітарних норм, інших вимог чинного законодавства під час роботи
об’єкта;
обґрунтовані зауваження та рекомендації членів Комісії щодо
недоцільності погодження нічного режиму роботи об’єкта торгівлі,
ресторанного господарства та сфери послуг.
3.5. Режим роботи об’єкта вважається встановленим з дня набрання
чинності рішення виконавчого комітету селищної ради і діє до зміни суб’єкта
господарювання, припинення господарської діяльності тощо, крім випадків
скасування встановленого режиму роботи виконавчим комітетом селищної
ради.
4. Порядок скасування встановленого режиму роботи об’єктів
торгівлі, закладів ресторанного господарства
та сфери послуг у нічний час
Скасування встановленого режиму роботи здійснюється рішенням
виконавчого комітету селищної ради за наступних причин:
- у разі надходження обґрунтованих колективних скарг від жителів
селищної ради на порушення тиші та громадського порядку під час роботи
об'єкта у нічний час, після підтвердження інформації, що міститься у скарзі;
- за поданням контролюючих органів щодо систематичного порушення
режиму роботи, перевищення рівнів шуму, установлених санітарними нормами,
та інших вимог чинного законодавства під час експлуатації об'єкта.
Секретар виконкому

Н. Гарбар

Додаток
до Положення про порядок
встановлення режиму роботи
об’єктів торгівлі, закладів
ресторанного господарства
та сфери послуг на території
Любешівської селищної ради

Інформаційний лист-заява
про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, закладу ресторанного
господарства та сфери послуг на території Любешівської селищної ради
Відповідно до підпункту 9 пункту «а» та підпункту 4 пункту «б», статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу встановити режим роботи
об’єкта :
_____________________________________________________________________________
(об’єкт, на який видається документ)
________________________________________________________________________________
_____________
(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)
________________________________________________________________________________
_____________
(повне найменування юридичної особи/ ім’я, по батькові та прізвище фізичної особипідприємця)
________________________________________________________________________________
_____________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особипідприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів)
________________________________________________________________________________
_____________
(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи-підприємця /
уповноваженої особи
________________________________________________________________________________
_____________
(місце знаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця )

Режим роботи
День тижня

Час початку
робочого дня

Час перерви

Час закінчення
робочого дня

Вихідний,
санітарний день

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П`ятниця
Субота
Неділя
Загальна площа об’єкта __________кв. м, торговельна площа об’єкта __________кв. м.
Кількість посадкових місць (для закладів ресторанного господарства)_____________
Телефон

“____” _________ 201___ р

______________

Режим роботи діє до зміни суб’єкта господарювання або припинення
діяльності тощо.

господарської

__________________________________________________
(підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи, М.П.)
Шляхом підписання цього документа відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду виконавчому
комітету Любешівської селищної ради на обробку моїх особистих даних, даних суб’єкта господарювання у списках та/або за
допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази даних з метою погодження режиму роботи об’єкта торгівлі,
ресторанного господарства та сфери послуг на території Любешівської селищної ради, підготовки відповідно до вимог чинного
законодавства адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх документів виконавчого комітету Любешівської селищної
ради . Зобов`язуюсь при зміні персональних даних надати у найкоротший термін уточнену інформацію. Посвідчую про включення
інформації про мене, суб’єкта господарювання.
«____» _____________ 201___р.

_______________________________
(особистий підпис)

Особу та підпис заявника перевірено.

Відповідальна особа ______________________________
(посада)

____________________ __________________________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №6
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси земельної ділянки
гр. Мокича Михайла Семеновича
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про внесення змін до поштової
адреси земельної ділянки
Мокича Михайла Семеновича, у зв’язку із
впорядкуванням адресного господарства вулиці Б.Хмельницького
селища ,
виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити
поштову адресу земельної
ділянки
з
вулиці
Б.Хмельницького,27 на вулицю Б.Хмельницького, 29 у с м т Любешів
Любешівського району Волинської області.
2.Копію цього рішення направити громадянину
Семеновичу.

Селищний голова

Мокичу Михайлу

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №7
с м т . Любешів
Про розгляд заяви
жительки с. Заріка Романюк Валентини Іванівни
Розглянувши заяву жительки с.Заріка Романюк Валентині Іванівні,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком
селищної ради

вирішив :
1.Відкрити об’єкт погосподарського обліку № 0076 за адресою місця
реєстрації проживання с. Заріка вул. Зарічна, 46, власником домогосподарства
визнати Романюка Сергія Петровича
2. Секретарю селищної ради Г.Тропець внести відповідні зміни у книгу
погосподарського обліку №1 с. Заріка.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №8
с м т . Любешів
Про розгляд заяви
жительки с. Заріка Верещук Олени Федорівни
Розглянувши заяву жительки с.Заріка Верещук Олени Федорівни,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком
селищної ради

вирішив :
1.Відкрити об’єкт погосподарського обліку № 0077 за адресою місця
перебування, без реєстрації місця проживання
с. Заріка вул. Нова,4,
власником домогосподарства визнати Верещук Олену Федорівну.
2. Секретарю селищної ради Г.Тропець внести відповідні зміни у книгу
погосподарського обліку №1 с. Заріка.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №9
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси земельної ділянки
та житлового будинку Шмат Євдокії Андріївни
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про присвоєння поштової
адреси земельної ділянки та житлового будинку Шмат Євдокії Андріївни по
вулиці Островського, виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці та житлового будинку
Шмат Євдокії Андріївні: Волинська область, Любешівський район , смт
Любешів вулиця Островського, номер 21.
2. Копію цього рішення направити громадянці Шмат Євдокії Андріївні.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №10
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси земельної ділянки
Бущука Миколи Васильовича
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про присвоєння поштової
адреси земельної ділянки Бущука Миколи Васильовича по вулиці Брестська,
виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Присвоїти
поштову адресу
0723155100:01:001:0298 Волинська область,
Любешів вулиця Брестська , номер 6 д.

земельній
ділянці К.№
Любешівський район , смт

2. Копію цього рішення направити громадянину Бущуку Миколі Васильовичу.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №11
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці
Любешівського районного міжгосподарського
комбінату сільського комунального господарства « Райсількомунгосп »
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про присвоєння поштової
адреси земельної ділянки
Любешівського районного міжгосподарського
комбінату сільського комунального господарства «Райсількомунгосп» по
вулиці Маяковського, виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти
поштову адресу
0723155100:01:001:1922 Волинська область,
Любешів вулиця Маяковського, номер 6 б.
2. Копію цього рішення
міжгосподарському комбінату
«Райсількомунгосп» .

Селищний голова

направити
сільського

земельній
ділянці К.№
Любешівський район , смт
Любешівському районному
комунального господарства

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №12
с м т . Любешів
Про встановлення режиму роботи
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення
від впливу шуму»,враховуючи рішення виконавчого комітету від 26.04.2017
року №3 «Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму
роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг
на території Любешівської селищної ради», розглянувши заяву дирекції
районного будинку культури від 23.03.2017 року №8 виконавчий комітет
селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Встановити погоджений з власником режим роботи з 22.00 до 02.00 години
(нічний час) для проведення вечорів відпочинку районним будинком культури
за адресою смт.Любешів , вул. Незалежності ( парк культури та відпочинку
селища Любешів) терміном з 01червня 2017року по 31 серпня 2017 року( без
проведення торгівельної діяльності).
2.Зобов’язати
районний будинок культури забезпечити дотримання
громадського порядку в нічний час.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів Л.Божко.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р № 13
с м т . Любешів
Про призначення посадової особи
уповноваженої складати протоколи
про адміністративні правопорушення
На підставі ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення,постанови
Президії Верховної Ради Української РСР «Про адміністративні комісії
Української РСР»,розглянувши клопотання дирекції КП «Любешівський
ринок»,з метою посилення контролю за виконанням Правил торгівлі на
Любешівському ринку, виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Уповноважити
юриста – контролера КП «Любешівський ринок»
Ковальчука Богдана Юрійовича складати протоколи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 155,155-2, 156 частина 2, 156-1,159
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Любешівської
селищної ради Тропець Г.В.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р № 14
с м т . Любешів
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету
Любешівської селищної ради
на ІІ квартал 2017 року.
Відповідно до п.7 ст.26,глави 2 Закону України
самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції

«Про місцеве

членів виконавчого

комітету селищної ради, виконком селищної ради
вирішив :
1. План роботи виконкому Любешівської селищної ради
на ІІ квартал 2017 року затвердити ( додається ).
2.

Дозволити голові, заступнику голови ради при необхідності

вносити зміни до плану роботи.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
селищної
ради від 26 квітня 2017 року №14
ПЛАН
роботи виконавчого комітету селищної ради на
ІІ квартал 2017 року

1.Про підготовку та відзначення на території селища 72-річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Квітень

Доповідач: Корець В.Т. - селищний голова

2. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2017 року.
Квітень

Доповідач: Клямар Г.П. - головний бухгалтер

3 . Про стан злочинності та здійснення профілактичних заходів щодо її
попередження на території селищної ради.
Травень

Доповідач: Оласюк С.М.- дільничний інспектор

4.Про роботу КП «Любешівський ринок»
Червень
Доповідач: Кравчук А.П.- директор КП
Любешівський ринок» .

Заступник селищного голови

Л.Божко

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №15
с м т . Любешів
Про підготовку та відзначення
в селищі 72-річниці Дня Перемоги
З метою належного вшанування ветеранів Великої Вітчизняної
війни,посилення уваги суспільства до їх потреб та покращення соціального
захисту цієї категорії громадян ,збереження пам’яті
про захисників Вітчизни та увічнення їх героїчного подвигу,
виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити заходи щодо відзначення в селищі 72-річниці Дня Перемоги
,що додаються.
2. Головному бухгалтеру виконкому селищної ради Г. Клямар забезпечити
придбання цінних подарунків для учасників бойових дій,згідно додатку №1.
3. Вручити цінні подарунки учасникам бойових дій
додається.

згідно списку, що

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Затверджено
Рішення виконкому селищної ради
від 26 . 04.2017р №15
Заходи
З підготовки та відзначення в селищі 72-річниці Дня Перемоги
1.Забезпечення виконання законодавчих актів з питань соціального захисту
ветеранів та учасників антитерористичної операції .
Постійно

Виконком селищної ради

2.Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів
війни ,жертв нацистських репресій для надання їм матеріальної допомоги.
Постійно

Виконком селищної ради

3.Організувати упорядкування обеліска,пам’ятників,братської могили інших
братських формувань ,пов’язаних з Великою Вітчизняною війною.
До 08.05.2017р.

Виконком селищної ради

4.Організувати святкове оформлення населених пунктів
використанням державної символіки .
До 08.05.2017р

селищної ради з

Виконком селищної ради

5.Провести святкові зібрання ,зустрічі з ветеранами війни в населених пунктах
селищної ради . Взяти участь у мітингу біля обеліска Скорботної матері з
покладанням квітів до місць поховань.
08.05.2017р.

Виконком селищної ради

6.Забезпечити організацію громадського порядку в місцях
заходів з відзначення в селищі72-річниці Дня Перемоги.
08.05.2017 р.
Заступник селищного голови

проведення

Дільничний інспектор
Л.Божко

Додаток №1
до рішення
виконкому селищної ради
від 26. 04.2017р №15
Список учасників
бойових дій для вручення цінних подарунків з нагоди Дня Перемоги.
1.Божко Панкрат Парфенович
2.Гапончук Сергій Васильович
3.Дунець Домна Василівна
4.Кошелюк Євстафій Павлович
5.Корець Ольга Іванівна
6.Корець Петро Ісакович
7.Михалик Анатолій Васильович
8.Труш Антоніна Федосіївна
9.Федосеєва Марія Никифорівна
10.Шкльода Федір Матвійович

Заступник селищного голови

Л.Божко

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р № 16
с м т . Любешів
Про звіт про виконання селищного
бюджету за І квартал 2017 року.
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши звіт про
виконання селищного бюджету за І квартал 2016року, виконавчий комітет
селищної ради відмічає, що відповідно до затверджених селищною радою
бюджету та кошторисів витрат, селищний бюджет за І квартал 2017 року
виконаний :
- по доходах загального фонду в сумі 2067,83тис. грн., що складає
184,8 % до планового показника;
- по доходах спеціального фонду в сумі 383,60 тис. грн.,що складає
123,5% до планового показника;
- по доходах загального фонду в сумі 1684,23тис. грн., що складає 208,4
% до планового показника ;
по видатках загального фонду в сумі 650,85 тис. грн., що складає 78,7 %
до планового показника ;
- по видаткам спеціального фонду в сумі 61,19 тис. грн.
Залишок коштів на початок періоду та на кінець періоду в цілому по
селищному бюджету становить відповідно 174,73 тис. грн. та 1530,52 тис. грн.
Видатки селищного бюджету проводились відповідно до затверджених
кошторисів.
Враховуючи
викладене вище, виконавчий комітет селищної ради
вирішив :
1. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2017 року взяти
до відома.
2. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2017 року винести
на розгляд чергової сесії селищної ради
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного
бухгалтера Г. Клямар .
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р № 17
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси земельної ділянки
та житлового будинку гр. Комар Лідії Вікторівні
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про внесення змін до поштової
адреси земельної ділянки та житлового будинку Комар Лідії Вікторівні(
придбання житлового будинку згідно договору купівлі – продажу серія номер
173 виданий 23.03.2017 року ) у зв’язку із впорядкуванням адресного
господарства вулиці Січових Стрільців селища , виконком Любешівської
селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу земельної ділянки та житлового будинку з
вулиці Січових Стрільців,1 а на вулицю Січових Стрільців,1 б в с м т
Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянці Комар Лідії Вікторівні.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26 .04. 2017 р № 18
с м т. Любешів
Про затвердження
проектно-кошторисної документації
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Любешівської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на поточний ремонт
вулиці Ранкової в смт.Любешів Любешівського району Волинської області
загальною вартістю 43,800 тис. грн..
2. Затвердити проектно-кошторисну документацію на монтаж однофазної
шафи обліку та ел. лічильника с.Рудка Любешівського району Волинської
області загальною вартістю 1154,65 грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26 .04. 2017 р № 19
с м т. Любешів
Про надання
дозволу на розміщення
мотузкової доріжки
Розглянувши заяву Кізімчук Марії Іванівни, щодо надання дозволу на
розміщення мотузкової доріжки у місцевому дитячому сквері по вул.
Незалежності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на тимчасове розміщення мотузкової доріжки у місцевому
дитячому сквері по вул. Незалежності ( поблизу келії піарів ) в смт Любешів
з 01 травня по 01 жовтня 2017 року.
2. Зобов’язати Кізімчук Марію Іванівну:
- утримувати територію розміщення мотузкової доріжки в належному
санітарному стані;
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою у тому числі зелених
насаджень на даній території;
3. Рекомендувати Кізімчук Марії Іванівни укласти договір з КП «ЛюбешівКомфорт-Сервіс» на прибирання території та вивезення сміття.
4. Кізімчук Марії Іванівні після закінчення роботи привести територію в
належний санітарний стан.
5. Кізімчук Марії Іванівні здійснювати свою діяльність на території смт
Любешів із дотриманням норм чинного законодавства.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.04. 2017 р №20
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси земельної ділянки
та житлового будинку Ремінської Галини Миколаївни
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ремінської Галини Миколаївні
про присвоєння поштової адреси земельної ділянки та житлового будинку по
вулиці Червоного Хреста , виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Присвоїти поштову адресу земельній ділянці та житловому будинку
Волинська область, Любешівський район , смт Любешів вулиця Червоного
Хреста, номер 4.
2. Копію цього рішення направити громадянці Ремінській Галині Миколаївні.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

