ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

12 .12. 2016 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 поточний ремонт вул.
Березня в смт Любешів, Любешівського району, Волинської області загальною
вартістю 64,800 тис. грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

12.12. 2016 р № 2
с м т . Любешів

Про зміну поштової адреси земельної ділянки
гр. Видерко Ольги Павлівни

Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про внесення змін до поштової
адреси земельної ділянки
Видерко Ольги Павлівни , у зв’язку із
впорядкуванням адресного господарства вулиці та провулку Січових Стрільців
селища , виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу земельної ділянки з вулиці Січових
Стрільців, 4 на провулок
Січових Стрільців, 4
в с м т . Любешів
Любешівського району Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянці Видерко Ользі Павлівни.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

12 .12. 2016 р № 3
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 встановлення дорожніх
знаків та нанесення дорожньої розмітки в смт Любешів, Любешівського
району, Волинської області загальною вартістю 24973,00 грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

12 .12. 2016 р № 4
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
робочий проект «Нове будівництво вуличного освітлення
частини автомобільної дороги державного значення Р-14,яка проходить через
селище Любешів ,від КТП-286», загальною вартістю 733325,00 грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

12 .12. 2016 р №5
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
робочий проект «Нове будівництво вуличного освітлення
частини автомобільної дороги державного значення Р-14, яка проходить через
селище Любешів ,від КТП-302», загальною вартістю 825409,00 грн.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №6
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси земельної ділянки та
житлового будинку
гр. Вітовщика Івана Олексійовича
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
Вітовщика Івана
Олексійовича, у зв’язку із впорядкуванням адресного господарства вулиці
Червоного Хреста селища , виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу земельної ділянки та житлового будинку з
вулиці Червоного Хреста,15 на вулицю Червоного Хреста,11 в с м т .
Любешів Любешівського району Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянину Вітовщику Івану
Олексійовичу.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №7
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси земельної ділянки
гр. Іванісіка Віктора Федоровича

Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про присвоєння поштової
адреси земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку
,господарських будівель і споруд гр. Іванісіка Віктора Федоровича, договору
купівлі - продажу земельної ділянки від 19.09.2001 року, виконком
Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти
поштову адресу земельній ділянці для будівництва і
обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд гр.
Іванісіка Віктора Федоровича : Волинська область, Любешівський район ,
смт. Любешів вулиця Сонячна номер 17.
2. Копію цього рішення направити громадянину Іванісіку Віктору
Федоровичу.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 .12. 2016 р №8
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси
частині житлового будинку
гр. Хвесик Людмили Миколаївни
На виконання рішення
Апеляційного суду Волинської області від
18.06.2009 року,
розглянувши заяву Хвесик Людмили Миколаївни про
присвоєння поштової адреси частині житлового будинку, який розташований
в с м т. Любешів вул. Сонячна, 22 та керуючись ст.30
« Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Любешівської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти поштову адресу частині житлового будинку гр. Хвесик
Людмилі Миколаївні : Волинська область , Любешівський район с м т.
Любешів ,вул. Сонячна 22 квартира 1.
2. Копію цього рішення направити громадянці Хвесик Людмилі
Миколаївні.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №9
с м т . Любешів
Про присвоєння поштової адреси
земельної ділянки
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні», в результаті поділу земельної ділянки в
смт.Любешів по вулиці Берегова, виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти поштову адресу земельним ділянкам в смт.Любешів:
кадастровий номер 0723155100:01:001:1865- смт.Любешів вулиця Берегова,1 б;
кадастровий
номер
0723155100:01:001:1866смт.Любешів
вулиця
Бондаренка,77.
кадастровий
номер
0723155100:01:001:1867смт.Любешів
вулиця
Бондаренка,126.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №10
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси земельної ділянки та
житлового будинку
гр. Дишка Анатолія Петровича
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 гр.
Дишка Анатолія
Петровича , у зв’язку із впорядкуванням адресного господарства вулиці
Б.Хмельницького селища , виконком Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу земельної ділянки ( кадастровий номер
0723155100:01:001:0780) та житлового будинку з вулиці Б.Хмельницького,12
на вулицю Б.Хмельницького, 10 в с м т Любешів Любешівського району
Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянину Дишку Анатолію
Петровичу.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №11
с м т . Любешів

Про Програму спів фінансування
поточних ремонтів багатоквартирних
житлових будинків у селищі Любешів
на 2017-2020 роки.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про житлово-комунальні послуги», «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» та Бюджетного кодексу України, з метою
створення та залучення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до
проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків селища
Любешів, на умовах спів фінансування , виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Винести на затвердження сесії селищної ради
Програму спів
фінансування поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у
селищі Любешів на 2017-2020 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.Божко

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
21.12.2016 року №11

Програма
співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків
у селищі Любешів на 2017-2020 роки .
1.Визначення проблеми на розв'язання якої спрямовані заходи Програми
Програма співфінансування поточних ремонтів багатоповерхових будинків у
селищі Любешів на 2017 - 2020 роки розроблена відповідно до Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку» та Бюджетного кодексу України.
Житлове господарство селища переживає значні труднощі - збільшується
кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріально-технічна база досить
зношена, обладнання застаріле та спостерігається зниження якості надання житловокомунальних послуг, що потребує координації спільних дій органів місцевого
самоврядування, мешканців багатоповерхових будинків та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.
Важливим аспектом реалізації програми є встановлення факту власності
житлового будинку, як цілісного комплексу. Поширена думка про те, що будинок у
якому є приватизовані квартири, але який залишається на балансі комунальних
організацій, залишається у власності територіальної громади.
Втім, Закон України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» говорить, що всі приміщення загального користування та
обладнання таких будинків є спільною сумісною вартістю власників квартир.
Відсутність правовстановлюючих документів на спільне майно чи не створення
юридичної особи – об’єднання співвласників – не має наслідком будь-якої зміни
статусу такого майна.
«Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладови, горища, колясочні і т. ін.)
передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією
ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права
власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема
створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є
співвласником (співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками
приватизованих квартир». (Рішення КС України від 02.03.2004 р.)
Таким чином, власники мають право і повинні нести витрати з утримання
належного їм майна.

«Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком
на зборах. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх
питань управління багатоквартирним будинком» (ст. 10 ЗУ «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).
«Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не
встановлено договором або законом». (Ст. 322 ЦКУ).
«Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є
співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна
багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є
приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі,
огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне,
електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке
обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і
споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного
будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну
ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова
територія, у разі державної реєстрації таких прав» (ст.. 382 ЦКУ).
«Утримання приватизованих квартир (будинків), житлових приміщень у
гуртожитках здійснюється за рахунок коштів їх власників згідно з Правилами
користування приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій, які
затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від форм власності на них».
(Ст. 10 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»).
«Громадяни, які мають в приватній власності жилий будинок (квартиру),
зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити за свій рахунок поточний і
капітальний ремонт, утримувати в порядку при будинкову територію.
Безгосподарне утримання громадянином належного йому будинку (квартири)
тягне за собою наслідки, передбачені Цивільним кодексом Української РСР.» (Ст. 151
Житлового кодексу Української РСР)
Загальний стан житлового фонду можна оцінити як задовільний. Кожен другий
будинок потребує реконструкції будинкових мереж, близько 50 відсотків дахів
перебувають у незадовільному стані.
Втім, з огляду на рівень доходів громадян остаточне перенесення всіх видатків з
утримання належного їм майна видається передчасним. Значна частина громадян не
готова до цього не лише фінансово, але й морально.
Чинне законодавство передбачає можливість певного фінансування таких робіт за
участі бюджету.
«Держава подає громадянам, які мають в приватній власності жилі будинки
(квартири), допомогу в їх ремонті та благоустрої. Ремонт будинків (квартир), що
належать громадянам, за їх бажанням може провадитися підприємствами побутового
обслуговування населення». (Ст. 153 Житлового кодексу Української РСР).
Необхідність прийняття Програми спричинена нагальною потребою
забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.
Програма повністю підтримує мету і завдання програми розвитку селища Любешів до
2020 року та необхідність дій, скерованих на покращення стану житлового фонду, та
підтримку ініціатив громади у цьому напрямку, зокрема ОСББ.
2. Мета програми

Загальна мета Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних
будинків у селищі Любешів на 2017-2020 роки (надалі - Програма) полягає у створенні
механізму співфінансування поточних ремонтів будинків селища і, як наслідок,
збільшення кількості та якості проведених ремонтів багатоквартирних будинків, а
також покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, через
проведення поточних ремонтів будинків на умовах співфінансування. Залучення
коштів мешканців не тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житла, але й
стимулюватиме господарському ставленню мешканців до спільного майна, його
збереження та покращення.
3.Визначення відповідальних виконавців
Відповідальним за реалізацію Програми є виконавчий комітет Любешівської
селищної ради. Здійснення Програми відбувається шляхом укладання договорів на
виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків, відповідно законів
України та інших нормативно-правових актів.
4. Перелік завдань та заходів Програми, напрямів використання бюджетних
коштів та результативних показників
Завданням Програми є проведення поточних ремонтів багатоквартирних будинків , із
залученням коштів мешканців, а саме:
- стимулювання активності мешканців у напрямку покращення стану житлового
фонду у селищі Любешів;
- створення сприятливих умов для збереження житлового фонду селища
Програма передбачає два етапи : підготовчий та основний .
Для успішної реалізації підготовчого етапу мають бути виконані такі завдання:
- популяризація Програми серед мешканців селища через засоби масової інформації;
- прийом звернень від мешканців та формування бази даних будинків, які потребують
ремонту на умовах співфінансування.
Метою основного етапу є – надання можливості скористатися Програмою
максимальній кількості мешканців, при цьому:
- розпорядник коштів зобов’язується провести співфінансування витрат на проведення
поточних ремонтів багатоквартирних будинків в сумі не більше 70% від кошторисної
вартості робіт.
Для кращого задоволення потреб мешканців та прискорення процесу і збільшення
обсягів поточних ремонтів багатоквартирних будинків пропонується створити
механізм співфінансування поточних ремонтів житлових багатоповерхових будинків,
який дозволить мешканцям отримати право позачергового ремонту свого будинку,
якщо вони надають згоду профінансувати частину поточного ремонту.
У результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості проведених за
рік ремонтів будинків пропорційно до суми дофінансування. Як наслідок – зростання
комфорту мешканців, а також зменшення поточних витрат на комунальні
послуги. Міжнародний досвід використання програм співфінансування дозволяє
стверджувати, що мешканці, які доклались власним коштом до ремонтів будинків, у
подальшому обачніше ставляться до спільного майна.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерела
фінансування, строки виконання завдань

Ініціатором участі у програмі є голова об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ), управитель будинку або будинковий голова, які представляють
інтереси мешканців багатоквартирних житлових будинків.
Для участі у Програмі ініціатор подає до виконавчого комітету селищної ради
протокол зборів мешканців (власників, співвласників квартир або осіб уповноважених
діяти від їх імені), в якому зазначається згода мешканців прийняти участь у Програмі,
перелік ремонтних робіт та їх орієнтована вартість, визначена спільно з розпорядником
коштів.
Виконавчий комітет селищної ради готує та подає перелік об’єктів, поточний
ремонт яких буде здійснено в рамках Програми, на розгляд постійної комісії з питань
бюджету,комунальної власності та соціально-економічного розвитку селищної ради з
подальшим його затвердженням.
Після затвердження переліку об’єктів, розпорядник коштів та ініціатор, укладають
договір про співпрацю, в якому зазначаються умови та механізм спів фінансування та
виконання ремонтних робіт.
Протягом 30 днів з дня підписання угоди про співпрацю ініціатором повинні бути
внесені кошти на спеціальний рахунок, відкритий в УДКСУ в смт.Любешів з метою
акумулювання коштів для співфінансування робіт, в рамках даної Програми.
Розпорядник коштів, з урахуванням пропозицій балансоутримувача та ініціатора і
відповідно до норм чинних законодавчих актів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг
за бюджетні кошти, обирає підрядну організацію для виконання робіт по проведенню
поточного ремонту будинку та укладає відповідний договір.
Після завершення ремонтних робіт у будинку, підписується акт приймання-передачі
робіт, розпорядник коштів здійснює оплату за виконані роботи, відповідно до договору
підряду.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів селищного
бюджету та коштів мешканців багатоквартирних будинків. Обсяг фінансування з
селищного бюджету визначається на відповідний бюджетний рік, виходячи з
можливостей його дохідної частини. Фінансування Програми здійснюється шляхом
поєднання бюджетних коштів та коштів мешканців багатоквартирних будинків,
зокрема джерелами фінансування є:
- кошти селищного бюджету- не більше 70% від вартості робіт;
- кошти співвласників об’єктів житлового фонду - не менше 30% від вартості робіт;
Загальний обсяг фінансування Програми у 2017-2020 роки передбачений згідно
додатку до цієї Програми.
6. Координація та контроль за виконанням завдань Програми
Організація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом селищної
ради,який щоквартально аналізує стан виконання програми та використання
бюджетних коштів. Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих
заходів Програми здійснюється виконавчим комітетом щомісячно. Контроль за
використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми,
здійснюється у встановленому законом порядку.

Додаток
до рішення виконавчого комітету
21.12.2016 року №11
ПАСПОРТ

Програми спів фінансування поточних ремонтів багатоквартирних житлових
будинків у селищі Любешів на 2017-2020 роки
Ініціатор розроблення
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
розроблення селищної
програми:
Розробник програми:

Виконавчий комітет селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради

6

Співрозробники програми:
Відповідальний виконавець
програми:
Учасники програми:

7

Термін реалізації програми:

1
2

3
4
5

Етапи виконання програми:
7.1.

8
9

9.1.

Рішення виконавчого комітету
20.12.2016 року №8

Виконавчий комітет селищної ради

Виконавчий комітет Любешівської селищної ради,
ОСББ,управитель будинку та інше.
2017-2020 роки
І етап - 2017 рік, ІІ етап -2018 рік,
ІІІ етап - 2019 рік; IV - етап -2020рік;

Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні Селищний бюджет
програми:
Загальний обсяг фінансових
2017
2018
2019
2020
ресурсів, необхідних для
140,00 140,00 140,00 140,00
реалізації програми, в т.ч. з: 560,00тис.грн
коштів селищного бюджету

392,00тис.грн.
98,00

98,00

98,00

98,00

42,00

42,00

42,00

42,00

9.2.

коштів ОСББ

168,00тис.грн

9.3.

інші кошти

по факту надходжень

Додаток
до рішення виконавчого комітету
21.12.2016 року №11

ПОРЯДОК
надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування видатків Програми спів фінансування поточних ремонтів
багатоквартирних житлових будинків у селищі Любешів на 2017-2020 роки
1. Загальні положення
1.1. Порядок надання і використання коштів місцевого бюджету на
фінансування заходів Програми розроблений на виконання рішення
селищної ради від 23 грудня 2016 року №14/3 «Програми співфінансування
поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у селищі Любешів на
2017-2020 роки.
1.2. Порядок визначає і регулює використання коштів,передбачених на
фінансування заходів щодо співфінансування
поточних ремонтів
багатоквартирних житлових будинків у селищі Любешів на 2017-2020 роки. .
Фінансування Програми здійснюється шляхом поєднання бюджетних коштів
та коштів мешканців багатоквартирних будинків, зокрема джерелами
фінансування є:
- кошти селищного бюджету- не більше 70% від вартості робіт;
- кошти співвласників об’єктів житлового фонду - не менше 30% від вартості
робіт.
1.3. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на виконання цієї
Програми є Любешівська селищна рада.
2. Надання і використання коштів
2.1. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування:
- поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у селищі
Любешів (водопостачання, електропостачання, ремонт покрівлі, міжпанельних
стиків,
фасади
будинків
(утеплення,
ремонт
та
фарбування
балконів/лоджій/входів в під’їзди), під’їзди (заміна вікон та вхідних дверей,
ремонт та фарбування перил, фарбування стін/сходових кліток та інше),
підвали, технічні підпілля покрівлі, проведення
модернізації системи
освітлення під’їздів та утеплення дахового перекриття скатних покрівель,
приведення в належний стан благоустрою прибудинкової території та інше).
3. Проведення розрахунків
3.1. Любешівська селищна рада подає управлінню Державного казначейства
у Любешівському районі кошторис видатків та План використання коштів на

виконання Програми для перерахування коштів відповідно до діючого Порядку
касового виконання місцевих бюджетів за видатками.
3.2. Одержані кошти відображаються у бухгалтерському обліку відповідно
до чинного законодавства.
3. Звітність і контроль
4.1. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів
здійснюється у встановленому законодавством порядку.
4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснює виконком
Любешівської селищної ради.
4.3. Відповідальність за нецільове використання коштів цієї Програми, за
достовірність звітності несуть селищний голова та головний бухгалтер.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 .12. 2016 р № 12
с м т . Любешів
Про встановлення норм
витрат пального
Керуючись ст.ст.29,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року №848
«Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними
установами та організаціями» та з метою реалізації забезпечення економного
витрачання бюджетних коштів ,виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити щомісячну норму витрачання бензину на службовий
автомобіль « Ланос » ТF АС5848 АК на 2017 рік в кількості 300(Триста) літрів.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
виконкому селищної ради Г. Клямар.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 .12. 2016 р № 13
с м т . Любешів
Про внесення змін до рішення
від 18.10.2007року №183 «Про
надання дозволу Любешівському
РВ УМВС України у Волинській
області на реконструкцію приміщення
в смт.Любешів вул. Червоноармійська , 55»
Розглянувши лист Головного управління Національної поліції
у
Волинській області від 07.12.2016 року № 979/01/31-2016 ,враховуючи копію
спільного наказу МВС України та Національної поліції України про передачу
нерухомого майна від 23.11.2016року №1014/1591, відповідно до ст.31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення сесії селищної ради
від12.05.2016 року №7/4 «Про перейменування вулиць», виконком селищної
ради
ВИРІШИВ:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.10.2007 року
№183 «Про надання дозволу Любешівському РВ УМВС України у Волинській
області на реконструкцію приміщення в смт.Любешів вул. Червоноармійська ,
55»:
пункт 1 викласти у наступній редакції
«Дати дозвіл Головному
управлінню Національної поліції у Волинській області на реконструкцію
приміщення в смт.Любешів, вул. Свободи,55».
пункт 2 слова « Любешівському РВ УМВС України у Волинській області »
замінити «Головному управлінню Національної поліції у Волинській області:».
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р № 14
с м т . Любешів

Про зміну поштової адреси земельної ділянки
та житлового будинку гр. Хомич Марії Степанівни
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 Хомич Марії Степанівни , у
зв’язку із впорядкуванням адресного господарства
с.Рудка , виконком
Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу земельної ділянки та житлового будинку з
вулиці Колгоспна, 2 на вулицю Колгоспна, 3 в с. Рудка Любешівського
району Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянці Хомич Марії Степанівні.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

20.12. 2016 р № 15
с м т . Любешів
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету
Любешівської селищної ради
на 2017 рік та І 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 2017 рік та І 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 21 грудня 2016 року №15

П Л АН
роботи виконавчого комітету селищної ради на

2017 рік

І квартал 2017 року
1.Про розгляд звернень,заяв громадян з актуальних питань соціальноекономічного розвитку селища.
Щомісячно Доповідач: Корець В.Т- селищний голова
2. Звіт про виконання селищного бюджету за 2016 рік.
Січень

Доповідач: Клямар Г.П.- головний бухгалтер

3. Про звіт селищного голови та виконавчого комітету за відпрацьований
період з листопада 2015 року по грудень 2016.
Січень

Доповідач: Корець В.Т.- селищний голова

3. Про виконання доручень Президента України,Кабінету Міністрів
України,міністерств, інших центральних органів виконавчої влади ,голів
обласної та районної державних адміністрацій,а також реагування на запити та
звернення народних депутатів України,депутатів місцевих рад.
Лютий

Доповідач: Божко Л.С.- заступник селищного голови

4.Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконкомі селищної ради за
2016 рік.
Лютий

Доповідач: Божко Л.С.- заступник селищного голови

5.Про проведення благоустрою населених пунктів селищної ради.
Березень
Доповідач: Поліщук В.П.- Директор КП « Любешів –
Комфорт - Сервіс».
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» .
ІІІ квартал 2017 року
1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2017 року у
виконкомі селищної ради.
Липень
голови

Доповідач:Божко Л.С.- заступник селищного

2. Звіт про виконання селищного бюджету за ІІ квартал 2016 року.
Липень

Доповідач: Клямар Г.П.- головний бухгалтер

3. Про відзначення в селищі 26-ї річниці незалежності України.
Серпень

Доповідач : Корець В.Т.- селищний голова.

4. Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період установ селищної
ради.
Вересень

Доповідачі: керівники установ.
ІУ квартал 2017 року

1.Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконкомі селищної ради
за 9 місяців 2017 року.
Жовтень

Доповідач : Божко Л.С. – заступник селищного

голови
2. Звіт про виконання селищного бюджету за І У квартал 2017 року.
Жовтень

Доповідач: Клямар Г.П.- головний бухгалтер

3.Про стан виконавської дисципліни у виконкомі селищної ради.
Листопад
голови

Доповідач : Божко Л.С – заступник селищного

4.Про хід виконання програм економічного та соціального розвитку селищної
ради.
Грудень

Доповідач : Клямар Г.П.- головний бухгалтер

5. Про роботу КП « Любешів-Комфорт-Сервіс».
Грудень
Доповідач : Поліщук В.П. - Директор КП
«Любешів – Комфорт - Сервіс»

Заступник селищного голови

Л.Божко

Додаток №2
До рішення виконавчого комітету
селищної
ради від 21 грудня 2016 року №15

П Л АН
роботи виконавчого комітету селищної ради на
І квартал 2017 року
1.Про розгляд звернень,заяв громадян з актуальних питань соціальноекономічного розвитку селища.
Щомісячно Доповідач: Корець В.Т- селищний голова
2. Звіт про виконання селищного бюджету за 2016 рік.
Січень

Доповідач: Клямар Г.П.- головний бухгалтер

3. Про звіт селищного голови та виконавчого комітету за відпрацьований
період з листопада 2015 року по грудень 2016.
Січень

Доповідач: Корець В.Т.- селищний голова

3. Про виконання доручень Президента України,Кабінету Міністрів
України,міністерств, інших центральних органів виконавчої влади ,голів
обласної та районної державних адміністрацій,а також реагування на запити та
звернення народних депутатів України,депутатів місцевих рад.
Лютий

Доповідач: Божко Л.С.- заступник селищного голови

4.Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконкомі селищної ради за
2016 рік.
Лютий

Доповідач: Божко Л.С.- заступник селищного голови

5.Про проведення благоустрою населених пунктів селищної ради.
Березень
Доповідач: Поліщук В.П.- Директор КП « Любешів –
Комфорт - Сервіс».
Заступник селищного голови

Л.Божко

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №16
с м т . Любешів
Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна
гр. Шерейко Лілії Анатоліївни
Відповідно до пункту 10 ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву про внесення змін до поштової
адреси приміщення магазину( об’єкту нерухомого майна), у зв’язку із
впорядкуванням адресного господарства вулиці Свободи селища , виконком
Любешівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити поштову адресу приміщення магазину (об’єкту нерухомого
майна) з вулиці Свободи,52 на вулицю Свободи,52А в с м т . Любешів
Любешівського району Волинської області.
2. Копію цього рішення направити громадянці Шерейко Лілії
Анатоліївни.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21.12. 2016 р №17
с м т . Любешів
Про проект селищного бюджету на 2017 рік.
Відповідно до пункту 23
місцеве самоврядування

статті 26 ,статті 28 Закону України "Про

в Україні" та

статті 77 Бюджетного кодексу

України виконком селищної ради

вирішив :
1. Інформацію головного бухгалтера виконкому селищної ради

Клямар Г.П

«Про проект селищного бюджету на 2017 рік» взяти до відома.
2. Головному бухгалтеру Г.Клямар

подати на затвердження сесії селищної

ради проект бюджету селищної ради на 2017 рік :
-

доходи селищного бюджету у сумі 5706673 грн., в тому числі доходи

загального фонду селищного бюджету

5160704 грн., доходи спеціального

фонду селищного бюджету 545969 грн., у тому числі бюджету розвитку 500000
грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 5706673 грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 4665544 грн., видатки спеціального
фонду селищного бюджету 1041129 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 495160 грн., у тому
числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на суму 495160 грн. згідно з додатком № 2 до
цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 495160 грн., у тому
числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) на суму 495160 грн. згідно з додатком № 2 до
цього рішення.
2.1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного
бюджету у сумі 7000 гривень.
2.2. Подати на затвердження сесії селищної ради на 2017 рік міжбюджетні
трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
2.3. Подати на затвердження сесії ради на 2017 рік перелік об’єктів,
фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
згідно з додатком № 5 до цього рішення.
2.4. Подати на затвердження перелік захищених статей видатків загального
фонду селищного бюджету на 2017рік за їх економічною структурою:
- оплата праці (КЕКВ 2110);
- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);
- продуктами харчування (КЕКВ 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);
- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620)
2.5.Подати на затвердження сесії селищної ради в складі видатків
селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у
сумі 3198695 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

