ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

04.01. 2016 р № 1
с м т . Любешів
Про затвердження номенклатури
справ Любешівської селищної ради
та її виконавчого комітету на 2016 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 2016 рік(додається).

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

04 .01. 2016 р № 2
с м т . Любешів
Про скасування рішення
від 20.10.2015 року №2 «Про встановлення
режиму роботи дошкільних навчальних
закладів селища Любешів»
У зв’язку із передачею фінансування дошкільної освіти згідно ст.89
Бюджетного кодексу України , враховуючи рішення районної ради від
25 грудня 2015 року №3/18 «Про передачу дошкільних навчальних закладів
району у спільну власність територіальних громад сіл , селища Любешівського
району», та із завершенням терміну дії Програми розвитку дошкільної освіти
на території Любешівської селищної ради на 2015 рік, виконком Любешівської
селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Скасувати рішення виконкому селищної ради від 20.10.2015 року №2 «Про
встановлення режиму роботи дошкільних навчальних закладів селища
Любешів» з 04 січня 2016 року.
2.Відновити з 04 січня 2016 року 9- годинний режим роботи дошкільних
навчальних закладів визначених їх Статутами .

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ

КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04 .01. 2016 р № 3
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 2016 рік в кількості 300(Триста) літрів.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
виконкому селищної ради Т.І.Поліщук.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

20.01.2016 № 4
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 кримінальновиконавчої 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 рішеннння.
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. Директору КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» Панасюку В.С. та в.о.
директора КП «Любешівський ринок» Кравчуку А.П.:
3.1. Погодити з Любешівським районним сектором кримінальновиконавчої 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
кримінально-виконавчої 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 20.01.2016року № 4
ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 20.01.2016року
№ 4
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.Панасюк

В.о. директора КП «Любешівський ринок»

А.Кравчук

Начальник Любешівського сектору КВІ
УДПтС України у Волинській області

А.Кухарик

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 20.01.2016№4

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»

В.Панасюк

Начальник Любешівського сектору КВІ
УДПтС України у Волинській області

А.Кухарик

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 20.012016№4

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:
В.о. директора КП «Любешівський ринок»

А.Кравчук

Начальник Любешівського сектору КВІ
УДПтС України у Волинській області

А.Кухарик

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.01. 2016 р № 5
с м т . Любешів
Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 2015 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 Поліщук Т.І.
щодо виконання селищного бюджету за 2015 рік взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2015 рік по
доходах в сумі - 9613185,29
грн,

грн., з них по загальному фонду -8282433,52

по спеціальному фонду – 1330751,77 грн

та по видатках в сумі

8850035,09 грн , з них по загальному фонду – 7627116,60 грн, по спеціальному
фонду – 1222918,49 грн.
3. Головному бухгалтеру виконкому селищної ради Поліщук Т.І. звіт
щодо виконання селищного бюджету за 2015 рік подати на затвердження
сесії селищної ради.
Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.01. 2016 р № 6
с м т . Любешів
Про затвердження плану роботи виконкому
Любешівської селищної ради
на 2016 рік та І квартал 2016 року.
Відповідно до п.7 ст.26,глави 2 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні ” та враховуючи пропозиції депутатів селищної
ради, членів виконавчого комітету селищної ради, виконком селищної ради

вирішив :
1. План роботи виконкому Любешівської селищної ради
на 2016 рік та І квартал 2016 року затвердити / додається /.
2.

Дозволити голові, заступнику голови ради при необхідності

вносити зміни до плану роботи.

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

Додаток
До рішення виконавчого комітету
селищної
ради від 26 січня 2016 року №6
П Л АН
роботи виконавчого комітету селищної ради на
2016 рік
І квартал 2016 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 2015 рік.
Січень
Доповідач:Поліщук Т.І.- головний бухгалтер
3. Про затвердження номенклатури Любешівської селищної ради на 2016 рік.
Січень
Доповідач : Божко Л.С.- заступник голови виконкому
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 голови виконкому
4.Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконкомі селищної ради у
2015 році.
Лютий
Доповідач: Божко Л.С.- заступник голови виконкому
5.Про проведення благоустрою населених пунктів селищної ради.
Березень
Доповідач: Директор КП « Любешів – Комфорт Сервіс».
ІІ квартал 2016 року
1.Про підготовку та відзначення на території селища 71-річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Квітень
Доповідач: Корець В.Т. - селищний голова
2. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року.
Квітень
Доповідач:Поліщук Т.І.- 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 2016 року
1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2016 року у
виконкомі
селищної ради.

Липень
Доповідач:Божко Л.С.- заступник голови
виконкому
2. Звіт про виконання селищного бюджету за ІІ квартал 2016 року.
Липень
Доповідач:Поліщук Т.І.- головний бухгалтер
3. Про відзначення в селищі 25-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 2016 року
1.Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконкомі селищної ради
за 9 місяців 2016 року.
Жовтень
Доповідач : Божко Л.С. –заступник голови
виконкому.
2. Звіт про виконання селищного бюджету за І У квартал 2016 року.
Жовтень
Доповідач:Поліщук Т.І.- головний бухгалтер
3.Про стан виконавської дисципліни у виконкомі селищної ради.
Листопад
Доповідач : Божко Л.С – заступник голови
виконкому
4.Про стан перереєстрації громадян ,які перебувають на квартирному обліку у
виконкомі селищної ради.
Грудень
Доповідач : Тропець Г.В.- член виконкому,
відповідальна
за ведення квартирного
обліку.
5. Про роботу КП « Любешів-Комфорт-Сервіс».
Грудень
Доповідач : Директор КП «Любешів – Комфорт
- Сервіс»
Заступник голови

Л.Божко

ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

26.01. 2016 р №7
с м т . Любешів
Про розгляд заяви
жителя с. Рудка Хомича В. С.
Розглянувши заяву жителя с. Рудка Хомича Віталія Сергійовича ,взявши
до уваги

Договір дарування житлового будинку по вул. Волі, 41 с.

Рудка,керуючись

ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування»,

виконком селищної ради

вирішив :
1.Визнати власником
домогосподарства( номер об’єкта по
господарського обліку 0091) за адресою с. Рудка вул. Волі,41 Хомича Віталія
Сергійовича.
2. Секретарю селищної ради Г.Тропець внести відповідні зміни у
книги погосподарського обліку с. Рудка .

Селищний голова

В.КОРЕЦЬ

