ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

04.01. 2017 р № 1
с м т . Любешів
Про затвердження номенклатури
справ Любешівської селищної ради
та її виконавчого комітету на 2017 рік
На виконання наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 548/5 «Про
затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів», з метою установлення у виконавчому комітеті
Любешівської селищної ради системи формування справ, забезпечення їх обліку,
оперативного розшуку документів згідно їх змісту та здійснення відбору документів на
державне забезпечення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком селищної ради -

вирішив :
1.Затвердити номенклатуру справ Любешівської селищної ради та її виконавчого
комітету на 2017 рік(додається).

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17.01.2017 № 2
Про визначення об’єктів та видів
безоплатних суспільно корисних
робіт
для
відбування
адміністративного
стягнення
та
кримінального покарання у виді
громадських робіт на території
селищної ради

Розглянувши лист Любешівського районного сектору кримінально-виконавчої
інспекції ДПтС України у Волинській області від 29.12.2015 року № 587 та з метою
забезпечення виконання вимог ст. 56 Кримінального кодексу України, ст.ст. 36, 39
Кримінально-виконавчого кодексу України, ст.ст.321-1, 323-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, керуючись п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38 та ч.1 ст. 52
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Любешівської селищної ради, ВИРІШИВ:
1. Визначити види безоплатних суспільно корисних робіт та погодити перелік
підприємств, установ, організацій у сфері відання яких перебувають об’єкти на яких
засуджені та порушники відбувають покарання та адміністративні стягнення у виді
громадських робіт згідно з додатками 1, 2, 3 до даного рішення.
2. Любешівському районному сектору кримінально-виконавчої інспекції
ДПтС України у Волинській області (Кухарик А.М.):
2.1. Інформувати виконавчий комітет селищної ради про хід виконання
рішення до 25 грудня щороку.
3. Директорам: КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» Поліщук В.П. та КП
«Любешівський ринок» Кравчуку А.П.:

3.1. Погодити з Любешівським районним сектором кримінально-виконавчої
інспекції ДПтС України у Волинській області перелік об’єктів, на яких засуджені та
порушники відбувають громадські роботи, та види цих робіт.
3.2. Забезпечити контроль за виконанням засудженими визначених для них
робіт та дотриманням правил техніки безпеки.
3.3. Своєчасно повідомляти Любешівський районний сектор кримінальновиконавчої інспекції ДПтС України у Волинській області про ухилення засудженого
чи порушника від відбування покарання чи адміністративного стягнення та
переведення його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або алкогольного сп'яніння, порушення громадського порядку.
3.4. Вести облік та щомісячно інформувати Любешівський районний сектор
кримінально-виконавчої інспекції ДПтС України у Волинській області про кількість
відпрацьованих засудженим чи порушником годин і його ставлення до праці.
3.5. Інформувати виконавчий комітет Любешівської селищної ради про хід
виконання рішення до 5 січня щороку.
4. Виконавчому комітету селищної ради щороку до 10 січня інформувати
селищного голову про хід виконання даного рішення.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчого комітету Божко Л.С.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 17.01.2017року № 2
ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 17.01.2017року
№ 2
Перелік
підприємств, установ, організацій у сфері відання яких перебувають
об’єкти, на яких засуджені відбувають покарання, а порушники адміністративні стягнення у виді громадських робіт
1. КП «Любешів-Комфорт-Сервіс».
2. КП «Любешівський ринок».

Селищний голова

В.Корець

ПОГОДЖЕНО:
Директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»

В.Поліщук

Директор КП «Любешівський ринок»

А.Кравчук

Начальник Любешівського сектору КВІ
УДПтС України у
Волинській області

А. Кухарик

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 17.01.2017 №2

Види
безоплатних суспільно корисних робіт для відбування засудженими
покарання та порушниками адміністративного стягнення у виді
громадських робіт у КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»
1. Косіння трави, бур’янів на газонах, узбіччі доріг, берегах річок і
водоймищ, в скверах і парках.
2. Прибирання побутового сміття в зонах відпочинку, тротуарах, біля
бордюрів доріг та прилеглій території полігону твердих побутових відходів.
3. Вирубка порослі і підрізання гілок дерев, зняття сухих дерев у
скверах, парках.
4. Ремонт і фарбування архітектурних форм, пам’ятників, цвинтарів.
5. Очищення від бруду та порослі доріг.
6. Перекопування газонів.
7. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття і побутових відходів.
8. Очищення берегів річок та водоймищ від побутових відходів.
9. Зняття ґрунту на газонах до рівня бордюрного каменю.
10. Очищення ливневих систем.
11. Очищення від снігу, криги, пішохідних доріжок, тротуарів, доріг,
сходинок, мостів, скверів та посипання соляно-піщаною сумішшю.
Селищний голова

В.Корець

ПОГОДЖЕНО:
Директор КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»
Начальник Любешівського сектору КВІ
УДПтС України у Волинській області

В.Поліщук
А.Кухарик

Додаток 3
до рішення виконавчого
від 17.01.2017 №2

комітету

Види
безоплатних суспільно корисних робіт для відбування засудженими
покарання та порушниками адміністративного стягнення у виді
громадських робіт у КП «Любешівський ринок»
1. Прибирання побутового сміття на території ринку.
2. Очищення від снігу, криги території ринку.
3. Посипання території ринку в зимовий період піщано-соляною
сумішшю.
Селищний голова

В.Корець

ПОГОДЖЕНО:
Директор КП «Любешівський ринок»
Начальник Любешівського сектору КВІ
УДПтС України у Волинській області

А.Кравчук
А.Кухарик

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17.01. 2017 р № 3
с м т . Любешів
Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 2016 рік.
Відповідно до пункту 23 статті 26 ,статті 28 Закону України "Про
місцеве самоврядування

в Україні" та пункту 4

статті 80 Бюджетного

кодексу України виконком селищної ради

вирішив :
1. Інформацію головного бухгалтера виконкому селищної ради Клямар Г.П.
щодо виконання селищного бюджету за 2016 рік взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2016 рік по
доходах в сумі – 6385958,04

грн., з них по загальному фонду -5464765,14

грн, по спеціальному фонду – 921192,90 грн та по видатках в сумі 7040363,59
грн , з них по загальному фонду – 4811102,41грн, по спеціальному фонду –
2229261,18 грн.
3. Головному бухгалтеру виконкому селищної ради Клямар Г.П. звіт
щодо виконання селищного бюджету за 2016 рік подати на затвердження
сесії селищної ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17.01. 2016 р №4
с м т . Любешів
Про затвердження зміни у тарифах
на послуги КП «Любешів-Комфорт-Сервіс»
Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши лист КП « Любешів – Комфорт - Сервіс» від 03.01.2017
року №2

про

затвердження зміни у

тарифах на

послуги

у зв’язку із

збільшенням мінімальної заробітної плати та підвищенням цін на паливомастильні матеріали з 01 січня 2017 року ,розроблених відповідно до Закону
України від 24.12.2015 року №909-УІІІ, виконком селищної ради

вирішив :
1. Затвердити зміни у тарифах на послуги по експлуатації техніки КП
«Любешів-Комфорт-Сервіс»,у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної
плати та підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали з 01 січня 2017 року,
згідно з додатком .
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності органів виконавчої влади Л.Божко.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17.01. 2017 р №5
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси житлового будинку
по вулиці Свободи ,22 у смт.Любешів
Русило Любові Миколаївні

Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву Русило Любові Миколаївні про
внесення змін до поштової адреси
житлового будинку, у зв’язку із
впорядкуванням адресного господарства вулиці Свободи селища , виконком
Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу житлового будинку з вулиці Свободи, 22
квартира 1, на вулицю Свободи 22 квартира 2
в с м т Любешів
Любешівського району Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянці
Русило Любові
Миколаївні.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

