
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № З

третьої сесії Володимирецької 
селищної ради восьмого скликання

від 05 лютого 2021 року

Початок засідання о 12-00 год. в 
сесійному залі районної ради 
кінець засідання о 14-00 год. 
всього обрано 26 депутатів 
присутні 24 депутатів 
/список присутніх додається/ 
Головуючий: селищний голова 
Ковенько В.В.,
секретар засідання Блищик Ю.М.

Запрошені: 
начальник Володимирецького РЕМ 
Стовба О.В., заст. начальника 
Володимирецького РЕМ з комерційних 
питань Босик О.В., директор 
КНП ПМСД Волочнюк О.В.

Селищний голова Ковенько В.В. нагадав депутатам щодо необхідності 
робити повідомлення про виникнення конфлікту інтересів при розгляді питань 
порядку денного та інформував, що зареєструвались двадцять чотири депутати 
і що рада правомочна розглядати питання.

СЛУХАЛИ: селищного голову Ковенька В.В., який запропонував обрати 
лічильну комісію для підрахунку голосів під час проведення відкритого 
поіменного голосування у складі Христянович Т.А., Десятника М.С. і Андрєєва 
Д.В.

Враховуючи відсутність заперечень селищний голова поставив пропозицію 
щодо обрання лічильної комісії у вище зазначеному складі на голосування.



П РО ТИ -о 
УТРИМ -  о 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі Христянович Т.А., Десятника 
М.С. і Андрєєва Д.В.

Лічильна комісія проводить своє засідання, після чого депутат селищної 
ради Христянович Т.А. інформувала присутніх, що у відповідності до 
протоколу лічильної комісії від 05.02.2021 року головою лічильної комісії 
обрано Десятника М.Є., секретарем комісії Христянович Т.А. і що комісія 
готова приступити до роботи.

Ковенько В.В. запропонував на розгляд депутатів порядок денний третьої сесії 
селищної ради.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою, депутат селищної ради Крук О.М., який сказав, що постійна 
комісія з огляду необхідності додаткового вивчення та доопрацювання 
рекомендує виключити з порядку денного питання «Про розгляд заяви гр.Рабої 
Л.І. по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Жовкині по 
вулиці Волошкова, 32» та «Про затвердження гр.Стрижеус Н.В. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в с.Довговоля» та перенести їх розгляд на наступне 
засідання

Беручи до уваги відсутність пропозицій та змін до порядку денного 
третьої сесії селищний голова поставив його на голосування за основу і в 
цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ- 0 
УТРИМ - 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний треьої сесії селищної ради восьмого 
скликання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження гр.Дейнеко В.І. проекту землеустрою і передачу



житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Заводська, 25.

2. Про затвердження гр.Стібишу Ю.В. проекту землеустрою і передачу 
безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Пересопницька, 21.

3. Про затвердження гр.Нех П.М. проекту землеустрою і передачу безплатно у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Винниченка.

4. Про затвердження гр.Коваль P.M. проекту землеустрою і передачу 
безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Калинова, 11.

5. Про затвердження гр.Хомич М.В. проекту землеустрою і передачу 
безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
с.Воронки по вулиці Молодіжна, 76.

6. Про затвердження гр.Черевачу М.М. проекту землеустрою і передачу 
безплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, яка знаходиться в с.Жовкині по вулиці Східна.

7. Про затвердження гр.Шмизі В.А. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна.

8. Про затвердження гр.Блищику Р.В. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна.

9. Про затвердження гр.Блищику В.П. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна.

10. Про затвердження гр.Блищику Р.В. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна, 17.

11. Про затвердження гр.Шмизі В.А. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна, 4.

12. Про затвердження гр.Блищику В.П. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна, 100.

13. Про затвердження гр.Охримчуку І.Ф. технічної документації із землеустрою
" т" ттітштт п  натуюі (на місцевості) та



передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна, 45.

14. Про затвердження гр.Коцару В.А. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна, 34.

15. Про затвердження гр.Саду Ю.І. технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по вулиці 
Набережна, 4а.

16. Про затвердження гр.Саду С.П. технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на'місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по вулиці 
Підгірна, 1.

17. Про затвердження гр.Гаврилюк Р.Ф. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Вишнева, 1.

18. Про затвердження гр.Якубській В.Н. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Воронки по 
вулиці Чкалова, 15 а.

19. Про розгляд заяви гр.Чугая С.М. по наданню дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Західна, 125.

20. Про розгляд заяви гр.Савсюка О.В. по наданню дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Соборна, 2.

21. Про розгляд заяви гр.Дяконова I.A. по наданню дозволу на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Дружби.

22. Про розгляд заяви гр.Вакуліча В.В. по наданню дозволу на складання 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості), які знаходяться в смт.Володимирець по 
вулиці Лісова.

23. Про розгляд заяви гр.Моніча В .Я. по наданню дозволу на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Соборна.

24. Про розгляд заяви гр.Рабого А.П. по наданню дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
------------ ™  пттп^ттгттг^т ^ с г  о  о  "V lfn D T i-T /rm  г т п  R V T m T T t В олош кова. 3 0 .



25. Про перелік земельних ділянок, які пропонуються для продажу у власність 
на земельних торгах у 2021 році.

26. Про перелік земельних ділянок, право оренди на які пропонується для 
продажу на земельних торгах у 2021 році.

27. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності в комунальну власність Володимирецької 
територіальної громади в особі Володимирецької селищної ради.

28. Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель с.Любахи.

29. Про погодження проекту Положення про встановлення критеріїв, згідно 
яких буде проводитись першочергове надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на 2021 - 2025 роки.

30. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в 
оренду строком на 5 (п’ять) років гр.Савсюку О.В. для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Соборна, 2.

31. Про розгляд заяви гр.Базаки В.А. щодо поновлення договору оренди 
земельної ділянки, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Поштова, 
21в.

32. Про розгляд заяви гр.Сищук A.A. щодо уточнення рішення 
Володимирецької селищної ради № 54 від 24.12.2020 р.

33. Про оренду майна комунальної власності Володимирецької селищної 
територіальної громади.

34. Про зміну найменувань та затвердження статутів у новій редакції 
бюджетних підприємств, установ та закладів комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади.

35. Про реорганізацію бюджетних установ та закладів комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади шляхом приєднання.

36. Про затвердження Володимирецької селищної програми «Афганець» на 
2021-2022 роки.

37. Про затвердження цільової програми «Програма із запобігання поширенню, 
діагностики та лікування на території Володимирецької селищної 
територіальної громади коронавірусу COVID-19 на 2021 рік».

38. Про затвердження цільової програми «Програма фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Володимирецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2022 роки.

39. Про затвердження цільової програми «Здоров’я дітей» на 2021-2023 роки.
40. Про затвердження цільової програми «Про забезпечення осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю - стомованих хворих технічними та іншими засобами на 
2021-2023 роки.

41. Про затвердження цільової програми «Програма Володимирецької селищної 
територіальної громади для покращення медико-генетичної допомоги дітям 
і вагітним на 2021 - 2023 роки.



42. Про затвердження цільової програми «Програма фінансової підтримки та 
розвитку комунального некомерційного підприємства «Володимирецька 
багатопрофільна лікарня» на 2021 рік».

43. Про затвердження положення Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради (нова редакція).

44. Про прийняття майна сільських рад, які увійшли до складу 
Володимирецької селищної територіальної громади в комунальну власність 
Володимирецької селищної територіальної громади.

45. Про передачу в оперативне управління та на баланс селищної ради і її 
структурних підрозділів майна, переданого із спільної власності 
територіальних громад сіл і селищ Володимирецького району Рівненської 
області у комунальну власність Володимирецької селищної територіальної 
громади.

46. Про передачу у власність «ПрАТ «Рівнеобленерго» електричних мереж, що 
перебувають у власності Володимирецької селищної територіальної 
громади.

47. Про передачу майна комунальної власності Володимирецької селищної 
громади з балансу КП «Аква» на баланс Володимирецької селищної ради.

48. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади.

49. Про звернення депутатів Володимирецької селищної ради до Президента 
України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, народного 
депутата України В.М’ялика, щодо необхідності повернення дії пільгового 
тарифу на електроенергію для споживачів, що знаходяться у 30- 
кілометровій зоні атомних електростанцій.

50. Про розгляд та виконання Володимирецькою селищною радою судових 
рішень.

51. Про створення тендерного комітету Володимирецької селищної ради.
52. Про встановлення розміру плати батьків за навчання у комунальному 

закладі «Мистецька школа Володимирецької селищної ради».
53. Про внесення змін та доповнень до рішення Володимирецької селищної 

ради № 90 від 24.12.2020 року.
54. Про затвердження програми підтримки і розвитку спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури у Володимирецькій селищній територіальній 
громаді.

55. Про затвердження комплексної програми профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021-2023 роки.

56. Про затвердження гр.Сигцуку В.В. проекту землеустрою і передачу 
безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Лісова, 20г.

57. Про затвердження гр.Ситаю В.П. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в нату рі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в

------ -ТЭттттттттті̂ ХТТГЯ 'У.!'?,.



58. Про затвердження гр.Кубай О.В. технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Воронки по 
вулиці Шевченка, 55.

59. Про розгляд заяви гр.Чугай Л.І. по наданню дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Західна, 126.

60. Про розгляд заяви гр.Гайдиш С.Д. по наданню дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Стрілецька, 23.

61. Про розгляд заяви гр.Хонька С.С. по наданню дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в с.Любахи по вулиці Вишнева, 676.

62. Про розгляд заяви гр.Макарчука В.П. по затвердженню проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Степангород по вулиці 
Вишнева.

63. Про розгляд заяви гр.Шишки С.К. по затвердженню проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, яка знаходиться в с.Острівці по вулиці Поліська, 24а.

64. Про розгляд заяви гр.Ткача Р.В. по затвердженню проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, яка знаходиться в с.Острівці по вулиці Поліська.

65. Про звіти щодо виконання Володимирецького селищного бюджету за 2020 
рік, Берестівського сільського бюджету за 2020 рік, Біленського сільського 
бюджету за 2020 рік, Великотелковицького сільського бюджету за 2020 рік, 
Воронківського сільського бюджету за 2020 рік, Довговільського сільського 
бюджету за 2020 рік, Жовкинівського сільського бюджету за 2020 рік, 
Красносільського сільського бюджету за 2020 рік, Любахівського сільського 
бюджету за 2020 рік, Половлівського сільського бюджету за 2020 рік, 
Степангородського сільського бюджету за 2020 рік, Хиноцького сільського 
бюджету за 2020 рік що увійшли до Володимирецької селищної 
територіальної громади (17552000000) (код бюджету).

66. Про внесення змін в рішення Володимирецької селищної ради № 5 від 08 
грудня 2020 року.

67. Про Програму харчування дітей дошкільного та шкільного віку закладів 
освіти Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік.



68. Про розмір виплат на харчування дітей дошкільного та шкільного віку у 
закладах освіти Володимирецької селищної територіальної громади на
2021 рік.

69. Про програму розвитку автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення на 2021-2022 роки у Володимирецькій 
селищній територіальній громаді.

70. Про затвердження Програми підтримки молоді Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 - 2023 роки.

71. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Володимирецькій селищній територіальній громаді на період до 2022 року».

72. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів (нова редакція).

73. Про затвердження Програми розвитку туризму у Володимирецькій селищній 
територіальній громаді на 2021-2023 роки.

74. Про створення Служби у справах дітей Володимирецької селищної ради.
75. Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної 

громади на 2021 рік (17552000000) (код бюджету).

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Дейнеко В.І. проекту землеустрою і 
передачу безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Заводська, 25.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Дейнеко В.І. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт. Володимирець по вулиці Заводська, 25».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

н р ГОЛОСУВАЛИ-  0



ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр,Дейнеко В.І. 
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Заводська, 25» 
прийняти.

/ рішення № 100 додається /

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Стібишу Ю.В. проекту землеустрою і 
передачу безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Пересопницька, 21.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Стібишу Ю.В. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Пересопницька, 21».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій та запитань 
до проекту рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.
Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько В.В. 
поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Стібишу Ю.В. 
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Пересопницька, 21» 
прийняти.

/ рішення № 101 додається /

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Нех П.М. проекту землеустрою і передачу 
безплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Винниченка.

' ~ ‘ ~ --------- ~ я  я ., який запропонував на розгляд



землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Винниченка».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій та запитань 
до проекту рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько В.В. 
поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Нех П.М. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Винниченка» прийняти.

/ рішення № 102 додається /

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Коваль P.M. проекту землеустрою і 
передачу безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Калинова, 11.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Коваль P.M. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Калинова, 11».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

-  • -------- :— т ;TTTTTXIV яо щ зоек ту  РІіПЄННЯ К0ВЄНЬК0



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Коваль P.M. 
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Калинова, 11» 
прийняти.

/ рішення № 103 додається /

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Хомич М.В. проекту землеустрою і 
передачу безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
знаходиться в с.Воронки по вулиці Молодіжна, 76.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Хомич М.В. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в с.Воронки по вулиці Молодіжна, 76».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Хомич М.В. 
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в с.Воронки по вулиці Молодіжна, 76» прийняти.

/ рішення № 104 додається /



6.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Черевачу М.М. проекту землеустрою і 
передачу безплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, яка знаходиться в с.Жовкині по вулиці Східна. 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Черевачу М.М. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться в с.Жовкині по вулиці 
Східна».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Черевачу М.М. 
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в с.Жовкині по 
вулиці Східна» прийняти.

/ рішення № 105 додається /

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Шмизі В.А. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Шмизі В.А. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ЯИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління



інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ- 0  
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Шмизі В.А. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна» прийняти.

/ рішення № 106 додається /

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Блищику Р.В. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Блищику Р.В. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0



ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Блищику Р.В. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна» прийняти.

/ рішення № 107 додається /

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Блищику В.П. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Блищику В.П. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Блищику В.П. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна» прийняти.

/ рішення № 108 додається /

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Блищику Р.В. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна, 17.
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документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бипшяк по вулиці Підгірна, 17».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Блищику Р.В. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бипшяк по вулиці Підгірна, 17» прийняти.

/ рішення № 109 додається /

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Шмизі В.А. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна, 4.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Шмизі В.А. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна, 4».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект
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Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Шмизі В.А. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна, 4» прийняти.

/ рішення № 110 додається /

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Блищику В.П. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна, 100.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Блищику В.П. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна, 100».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волошук В.В., який 
інформував депутатів по змісту проекту рішення.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0
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ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна, 100» прийняти.

/ рішення № 111 додається /

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Охримчуку І.Ф. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна, 45.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Охримчуку І.Ф. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна, 45».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Охримчуку І.Ф. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна, 45» прийняти.

/ рішення № 112 додається /

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Коцару В.А. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Центральна, 34.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Коцару В.А. технічної
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натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна, 34».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Коцару В.А. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Центральна, 34» прийняти.

/ рішення № 113 додається /

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Саду Ю.І. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Набережна, 4а.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Саду Ю.І. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Набережна, 4а».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Вляховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Саду Ю.І. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Набережна, 4а» прийняти.

/ рішення № 114 додається /

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Саду С.П. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Підгірна, 1.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Саду С.П. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна, 1».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Саду С.П. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Підгірна, 1» прийняти.

/ рішення № 115 додається /



17.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Гаврилкж Р.Ф. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Бишляк по 
вулиці Вишнева, 1.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Гаврилкж Р.Ф. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Вишнева, 1».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Гаврилкж Р.Ф. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Бишляк по вулиці Вишнева, 1» прийняти.

/ рішення № 116 додається /

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Якубській В.Н. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Воронки по 
вулиці Чкалова, 15 а.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Якубській В.Н. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Воронки по вулиці Чкалова, 15а».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.



ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Якубській В.Н. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Воронки по вулиці Чкалова, 15а» прийняти.

/ рішення № 117 додається /

19.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Чугая С.М. по наданню дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Західна, 125.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Чугая С.М. по наданню 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Західна, 125».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів про наявність земельних ділянок по вулиці Західна в смт 
Іолодимирець.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько
”  ~  ~ ------ — ^ г л л х ^ п т т т т а  о а  п п т ^ г м л м   ̂ Ті TT1TTOMV.



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Чугая С.М. по 
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Західна, 125» прийняти.

/ рішення № 118 додається /

20.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Савсюка О.В. по наданню дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Соборна, 2.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Савсюка О.В. по наданню 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Соборна, 2».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів про придбання на аукціоні Савсюком О.В. гаража по 
вулиці Соборна, 2.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Савсюка О.В. по 
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Соборна, 2» прийняти.



21.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Дяконова I.A. по наданню дозволу на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Дружби.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Дяконова I.A. по наданню 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Дружби».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів по зверненню громадянки по даному питанню.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Дяконова I.A. по 
наданню дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Дружби» прийняти.

/ рішення № 120 додається /

22.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Вакуліча В.В. по наданню дозволу на 
складання технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), які знаходяться в смт.Володимирець 
по вулиці Лісова.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Вакуліча В.В. по наданню 
дозволу на складання технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які знаходяться в
--------------------------- г т т « л т -гт -1-І- Т"»Т т  тттхтт  1 TT 1 P A T )O V \



ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів по зверненню громадянина по даному питанню.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Вакуліча В.В. по 
наданню дозволу на складання технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які знаходяться в 
смт.Володимирець по вулиці Лісова» прийняти.

/ рішення № 121 додається /

23.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Моніча В.Я. по наданню дозволу на 
складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Соборна.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Моніча В.Я. по наданню 
дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Соборна».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів по зверненню громадянина по даному питанню.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування



та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Моніча В.Я. по 
наданню дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Соборна» прийняти.

/ рішення № 122 додається /

24.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Рабого А.П. по наданню дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в с.Жовкині по вулиці Волошкова, ЗО.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Рабого А.П. по наданню 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, яка знаходиться в с.Жовкині по вулиці Волошкова, ЗО».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

^тттлттттпттті. т>;„„т„тгг патттІттгапу п я т л  «ТТпп позгляп заяви гр.Рабого А.П. по



ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Жовкині по вулиці 
Волошкова, ЗО» прийняти.

/ рішення № 123 додається /

25.СЛУХАЛИ: Про перелік земельних ділянок, які пропонуються для продажу 
у власність на земельних торгах у 2021 році.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про перелік земельних ділянок, які пропонуються 
для продажу у власність на земельних торгах у 2021 році».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів по змісту проекту рішення.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про перелік земельних ділянок, які 
пропонуються для продажу у власність на земельних торгах у 2021 році» 
прийняти.

/ рішення № 124 додається /

26. СЛУХАЛИ: Про перелік земельних ділянок, право оренди на які 
пропонується для продажу на земельних торгах у 2021 році.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про перелік земельних ділянок, право оренди на які 
пропонується для продажу на земельних торгах у 2021 році».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів по змісту проекту рішення.



Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про перелік земельних ділянок, право 
оренди на які пропонується для продажу на земельних торгах у 2021 році» 
прийняти.

/ рішення № 125 додається /

27.СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності в комунальну власність Володимирецької 
територіальної громади в особі Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про прийняття земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну 
власність Володимирецької територіальної громади в особі Володимирецької 
селищної ради».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів про земельні ділянки, їх площу, які передаються з 
державної власності в комунальну власність Володимирецької територіальної 
громади в особі Володимирецької селищної ради.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

і хіттттллг ттпптттиттій по пгюєкту пітттення Ковенько



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про прийняття земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну 
власність Володимирецької територіальної громади в особі Володимирецької 
селищної ради» прийняти.

/ рішення № 126 додається /

28.СЛУХАЛИ: Про виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с.Любахи.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про виготовлення технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель с.Любахи».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель с.Любахи» прийняти.

/ рішення № 127 додається /

29.СЛУХАЛИ: Про погодження проекту Положення про встановлення 
критеріїв, згідно яких буде проводитись першочергове надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на 2021 - 2025 роки.
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встановлення критеріїв, згідно яких буде проводитись першочергове надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на 2021 - 2025 роки».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волошук В.В., який 
коротко інформував депутатів по змісту проекту рішення і доповнив, що 
депутати можуть подавати свої пропозиції по цьому питанню.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про погодження проекту Положення про 
встановлення критеріїв, згідно яких буде проводитись першочергове надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на 2021 - 2025 роки» прийняти.

/ рішення № 128 додається /

ЗО.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної 
ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років гр.Савсюку О.В. для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Соборна, 2.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років гр.Савсюку О.В. для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Соборна, 2».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який
і т т А л г ч л п т г і л  Т Т О ТТТЛ Т 'С І'Т І о  ТТГ*\Г\ ТТ1ЛТ/ГТ Т ^Л Я ТТТТ ЇГ  и я  ял/кттіотті Савсюком О.В.



пропонується затвердити проект землеустрою на передачу земельної ділянки в 
оренду на 5 років для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження проекту землеустрою 
та передачу земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років гр.Савсюку 
О.В. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Соборна, 2» прийняти.

/ рішення № 129 додається /

31.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Базаки В.А. щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці 
Поштова, 2 їв.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Базаки В.А. щодо поновлення 
договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Поштова, 2 їв».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волошук В.В., який 
інформував депутатів по зверненню гр.Базаки В.А.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект
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Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Базаки В.А. щодо 
поновлення договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Поштова, 2 їв» прийняти.

/ рішення № 130 додається /

32.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Сищук A.A. щодо уточнення рішення 
Володимирецької селищної ради № 54 від 24.12.2020 р.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Сищук A.A. щодо уточнення 
рішення Володимирецької селищної ради № 54 від 24.12.2020 р.».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів що проектом рішення уточнюється площа земельної 
ділянки в результаті обміру земельної ділянки по вул. Лісова.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

ВИСТУПИВ: голова постійної комісії з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово - комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, природокористування 
та благоустрою Крук О.М., який сказав, що постійна комісія погодила проект 
рішення з цього питання і рекомендує його прийняти.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Сищук A.A. щодо 
уточнення рішення Володимирецької селищної ради № 54 від 24.12.2020 р.» 
прийняти.

/  п і т т т р и т і а  N o  1 3 1  Л П Т Т Я Р Т К С Я  /



33.СЛУХАЛИ: Про оренду майна комунальної власності Володимирецької 
селищної територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про оренду майна комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади» та сказав, що проектом 
рішення пропонується змінити повне найменування установ та закладів, які 
прийнятті у комунальну власність Володимирецької селищної територіальної 
громади та затвердити їх статути.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про оренду майна комунальної 
власності Володимирецької селищної територіальної громади» прийняти.

/ рішення № 132 додається /

34.СЛУХАЛИ: Про зміну найменувань та затвердження статутів у новій 
редакції бюджетних підприємств, установ та закладів комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про зміну найменувань та затвердження статутів у 
новій редакції бюджетних підприємств, установ та закладів комунальної 
власності Володимирецької селищної територіальної громади».

ВИСТУПИВ: провідний спеціаліст - землевпорядник Волощук В.В., який 
інформував депутатів по змісту проекту рішення.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

Нін Г О Л О С У В А Л И  -  0



ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про зміну найменувань та затвердження 
статутів у новій редакції бюджетних підприємств, установ та закладів 
комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади» 
прийняти.

/ рішення № 133додається /

35.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію бюджетних установ та закладів комунальної 
власності Володимирецької селищної територіальної громади шляхом 
приєднання.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про реорганізацію бюджетних установ та закладів 
комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади 
шляхом приєднання» та сказав, що проектом рішення пропонується провести 
реорганізацію комунальних закладів: БШЮ, музею, бібліотек, ДЮСША, 
мистецької школи шляхом приєднання до комунального закладу 
«Володимирецький будинок культури» та створити відповідні комісії для 
проведення реорганізації.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про реорганізацію бюджетних установ 
та закладів комунальної власності Володимирецької селищної територіальної 
громади шляхом приєднання» прийняти.

/ рішення № 134 додається /

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження Володимирецької селищної програми 
«Афганець» на 2021-2022 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження Володимирецької селищної 
програми «Афганець» на 2021-2022 роки.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
------------------------ т,лттл/-.чтсітгаіг } д  ттіттом''/.



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Володимирецької 
селищної програми «Афганець» на 2021-2022 роки» прийняти.

/ рішення № 135 додається /

37.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Програма із запобігання 
поширенню, діагностики та лікування на території Володимирецької селищної 
територіальної громади коронавірусу СОУШ-19 на 2021 рік».
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження цільової програми «Програма із 
запобігання поширенню, діагностики та лікування на території 
Володимирецької селищної територіальної громади коронавірусу СОУШ-19 на 
2021 рік»».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження цільової програми 
«Програма із запобігання поширенню, діагностики та лікування на території 
Володимирецької селищної територіальної громади коронавірусу СОУГО-19 на
2021 рік»» прийняти.

/ рішення № 136 додається /

38.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Програма фінансової 
підтримки комунального некомерційного підприємства «Володимирецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2022 роки. 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження цільової програми «Програма 
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-
2022 роки».



Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження цільової програми 
«Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 -
2022 роки» прийняти.

/ рішення № 137 додається /

39.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Здоров’я дітей» на 2021-
2023 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження цільової програми «Здоров’я 
дітей» на 2021-2023 роки».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження цільової програми 
«Здоров’я дітей» на 2021-2023 роки» прийняти.

/ рішення № 138 додається /
40.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Про забезпечення осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю - стомованих хворих технічними та іншими 
засобами на 2021-2023 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження цільової програми «Про 
забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю ,- стомованих хворих 
технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки».



Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження цільової програми 
«Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю - стомованих 
хворих технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки» прийняти.

/ рішення № 139 додається /

41.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Програма 
Володимирецької селищної територіальної громади для покращення медико- 
генетичної допомоги дітям і вагітним на 2021 - 2023 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження цільової програми «Програма 
Володимирецької селищної територіальної громади для покращення медико- 
генетичної допомоги дітям і вагітним на 2021 - 2023 роки».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження цільової програми 
«Програма Володимирецької селищної територіальної громади для покращення 
медико-генетичної допомоги дітям і вагітним на 2021 - 2023 роки» прийняти.

/ рішення № 140 додається /

42.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової програми «Програма фінансової 
підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» на 2021 рік»».
тт/̂ т-г/'-ггаттглг). „атттхттттттхй т^ттппя тГгуріртітлт Я /В .. який запропонував на розгляд



фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» на 2021 рік».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження цільової програми 
«Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного 
підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» на 2021 рік» 
прийняти.

/ рішення № 141 додається І

43.СЛУХАЛИ: Про затвердження положення Управління соціально-культурної 
сфери Володимирецької селищної ради (нова редакція).
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження положення Управління 
соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради (нова редакція)».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження положення 
Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради (нова 
редакція)» прийняти.

/ рішення № 142 додається /

44.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна сільських рад, які увійшли до складу 
б  « .ттиаттг т̂ ї а̂тттттттттпї -г/=ч->Т/Т'гппі я ттт.иг»ї тпмягш и комунальну власність



ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про прийняття майна сільських рад, які увійшли до 
складу Володимирецької селищної територіальної громади в комунальну 
власність Володимирецької селищної територіальної громади».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРИ І ТИЛИ: Рішення селищної ради «Про прийняття майна сільських рад, які 
увійшли до складу Володимирецької селищної територіальної громади в 
комунальну власність Володимирецької селищної територіальної громади» 
прийняти.

/ рішення № 143 додається /

45.СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління та на баланс селищної 
ради і її структурних підрозділів майна, переданого із спільної власності 
територіальних громад сіл і селищ Володимирецького району Рівненської 
області у комунальну власність Володимирецької селищної територіальної 
громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про передачу в оперативне управління та на баланс 
селищної ради і її структурних підрозділів майна, переданого із спільної 
власності територіальних громад сіл і селищ Володимирецького району 
Рівненської області у комунальну власність Володимирецької селищної 
територіальної громади».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0



ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про передачу в оперативне управління 
та на баланс селищної ради і її структурних підрозділів майна, переданого із 
спільної власності територіальних громад сіл і селищ Володимирецького 
району Рівненської області у комунальну власність Володимирецької селищної 
територіальної громади» прийняти.

/ рішення № 144 додається /

46.СЛУХАЛИ: Про передачу у власність «ПрАТ «Рівнеобленерго» електричних 
мереж, що перебувають у власності Володимирецької селищної територіальної 
громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
проект рішення «Про передачу у власність «ПрАТ «Рівнеобленерго» 
електричних мереж, що перебувають у власності Володимирецької селищної 
територіальної громади» та інформував депутатів, що електромережі, які 
перебувають у власності територіальної громади будувались за кошти селищної 
ради та забудовників і що питання обслуговування та ремонту ліній 
електропередач, трансформаторних підстанцій є актуальним та проблемним для 
селищної ради з точки зору фінансового забезпечення цих робіт і що такі лінії 
електропередач є не тільки у Володимирці, а і у Берестівці та в Довговолі.

Селищний голова наголосив, що найбільше аварійних ситуацій на 
трансформаторних підстанціях трапляється в холодну пору року, створюючи 
певні проблеми громадянам, а також несуть за собою чималу фінансову 
нагрузку на селищний бюджет і що за приблизними оцінками збитки по 
обслуговуванню і ремонту електромереж і електрообладнання за три останні 
роки склали близько 700 тисяч гривень.
У відповідності до договору з ПрАТ «Рівнеобленерго» плата ними за спільне 
використання технічних електромереж до селищного бюджету складала 
близько 200 ООО грн., а враховуючи зміни у законодавстві ця плата зменшиться 
майже у двічі.

ВИСТУПИЛИ: начальник Володимирецького РЕМ Стовба О.В. та заступник 
начальника Володимирецького РЕМ з комерційних питань Босик О.В., які в 
своїх виступах вказували, що дійсно Володимирецький РЕМ наразі не 
погоджує забудовникам технічну документацію на підключення до 
електромереж селищної територіальної громади у зв’язку із великим 
споживанням громадянами електроенергії, що веде за собою перевантаженням 
підстанцій, які є малопотужними і не можуть подати необхідну кількість 
кіловат на кожне домогосподарство і що наразі чекають близько 500 
споживачів на погодження технічної документації. Будівництво нових 
електромереж здійснюється за кошти селищного бюджету і з введенням їх в 
експлуатацію вони переходять у власність ПрАТ «Рівнеобленерго».

Стовба О.В. вказав, що у випадку прийняття селищною радою рішення 
про передачу ліній електромереж та підстанцій ПрАТ «Рівнеобленерго», 
Володимирецький РЕМ буде проводити їх обслуговування та ремонт, а також у 

— г - . і — ттіттг.тятгій ня більш потужні, або



відповідальність перед споживачем за оперативність підключення, якість 
напруги та стан мереж..

Начальник Володимирецького РЕМ наголосив, що проводити будь-які 
роботи на електромережах, які не є власністю ПрАТ «Рівнеобленерго» вони не 
можуть.

Селищний голова В.Ковенько сказав, що створення комунального 
підприємства по ремонту і технічному обслуговуванню електромереж та 
електрообладнання потребує значного фінансування та наявності працівників з 
відповідним допуском до роботи з електрообладнанням відповідної потужності 
і тому виходячи з цієї ситуації, в якій є заручниками споживачі, і виникло 
питання про передачу у власність «ПрАТ «Рівнеобленерго» електричних 
мереж, що перебувають у власності Володимирецької селищної територіальної 
громади.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення та поставив його на обговорення.

Вході обговорення цього питання депутати з метою безперебійного 
забезпечення жителів територіальної громади якісною електроенергією, а також 
із необхідністю виходу з такої ситуації де насамперед страждають люди, 
висловлювались за підтримку проекту рішення про передачу у власність «ПрАТ 
«Рівнеобленерго» електричних мереж, що перебувають у власності 
Володимирецької селищної територіальної громади, та пропонували створити 
відповідну комісію, якій доручити укласти меморандум зі співпраці між ПрАТ 
«Рівнеобленерго» та Володимирецькою селищною радою.

ВИСТУПИВ: депутат селищної ради Козярець Ю.С., який сказав, що проектом 
рішення пропонується створити робочу групу для підготовки відповідного 
меморандуму між селищною радою і ПрАТ «Рівнеобленерго» та запропонував 
довключити у склад цієї групи депутата селищної ради Козярця Ю.С.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про передачу у власність «ПрАТ 
«Рівнеобленерго» електричних мереж, що перебувають у власності 
Володимирецької селищної територіальної громади» прийняти.

/ рішення № 145 додається /



47.СЛУХАЛИ: Про передачу майна комунальної власності Володимирецької 
селищної громади з балансу КП «Аква» на баланс Володимирецької селищної 
ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про передачу майна комунальної власності 
Володимирецької селищної громади з балансу КП «Аква» на баланс 
Володимирецької селищної ради».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про передачу майна комунальної 
власності Володимирецької селищної громади з балансу КП «Аква» на баланс 
Володимирецької селищної ради» прийняти.

/ рішення № 146 додається /

48.СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності Володимирецької селищної територіальної громади».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади» 
прийняти.



49.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Володимирецької селищної ради до 
Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, 
народного депутата України В.М’ялика, щодо необхідності повернення дії 
пільгового тарифу на електроенергію для споживачів, що знаходяться у 30- 
кілометровій зоні атомних електростанцій.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про звернення депутатів Володимирецької селищної 
ради до Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів 
України, народного депутата України В.М’ялика, щодо необхідності 
повернення дії пільгового тарифу на електроенергію для споживачів, що 
знаходяться у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту 
рішення та поставив його на обговорення.

ВИСТУПИВ: депутат селищної ради Бобрик О.О., який сказав, що враховуючи, 
що наш район не газифікований, відсутня перспектива газифікації, населення 
проживає на території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії 
на ЧАЕС та знаходиться у зоні спостереження Рівненської АЕС, то це питання 
є актуальним для наших громадян.

О.Бобрик продовжив виступ та вказав, що оскільки населенні пункти 
знаходяться в зоні спостереження ядерних установок то це суттєво знижує їх 
інвестиційну привабливість та створює ризики для суб’єктів господарювання та 
закликав депутатів підтримати звернення Володимирецької селищної ради до 
уряду щодо недопущення соціальної напруги у населених пунктах, що 
перебувають у 30-ти кілометровій зоні та повернення пільг на електроенергії 
всім споживачам, що проживають і працюють в такій зоні.

Селищний голова запропонував довключити в текст звернення виступ 
депутата О.Бобрика і проголосувати та проект рішення з цього питання та текст 
Звернення з доповненням.

Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про звернення депутатів 
Володимирецької селищної ради до Президента України, Верховної ради 
України, Кабінету міністрів України, народного депутата України В.М’ялика, 
щодо необхідності повернення дії пільгового тарифу на електроенергію для 
споживачів, що знаходяться у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій» 
прийняти.



50.СЛУХАЛИ: Про розгляд та виконання Володимирецькою селищною радою 
судових рішень.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд та виконання Володимирецькою 
селищною радою судових рішень», та сказав, що проектом рішення подана 
інформація по судових справах, які перебувають на розгляді у судах (21 
справа), та які були розглянуті в 2020 році (16 справ).

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд та виконання 
Володимирецькою селищною радою судових рішень» прийняти.

/ рішення № 149 додається /

51.СЛУХАЛИ: Про створення тендерного комітету Володимирецької селищної 
ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про створення тендерного комітету 
Володимирецької селищної ради» та сказав, що проектом рішення 
пропонується затвердити склад тендерного комітету і його Положення.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про створення тендерного комітету 
Володимирецької селищної ради» прийняти.

/  пітттрнття- ЛГо 1 ^0 яогтягться /



52.СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру плати батьків за навчання у 
комунальному закладі «Мистецька школа Володимирецької селищної ради». 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про встановлення розміру плати батьків за навчання 
у комунальному закладі «Мистецька школа Володимирецької селищної ради».

ВИСТУПИВ: в.о. начальник управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради Друзь В.В., який інформував депутатів, що 
проект рішення передбачає встановлення розміру щомісячної плати батьків за 
навчання у комунальному закладі «Мистецька школа», та встановлення пільг 
для окремої категорії батьків, діти яких навчаються у зазначеному закладі.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про встановлення розміру плати батьків 
за навчання у комунальному закладі «Мистецька школа Володимирецької 
селищної ради»» прийняти.

/ рішення № 151 додається /

53.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення Володимирецької 
селищної ради № 90 від 24.12.2020 року.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення 
Володимирецької селищної ради № 90 від 24.12.2020 року».

ВИСТУПИВ: секретар ради Блищик Ю.М., який сказав, що проектом рішення 
пропонується внести зміни до рішення селищної ради № 90 від 24.12.2020 року, 
включивши у назву проекту акту назву рішення «Про встановлення переліку 
платних робіт і послуг, які можуть надаватись Трудовим архівом 
Володимирецької селищної ради та цін і тарифів по них».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект
------------------------ ~  / - ч ^ т т г ч т о л /  і  Т2 Т Т 1 Т Т О Л /Г Л /



ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про внесення змін та доповнень до 
рішення Володимирецької селищної ради № 90 від 24.12.2020 року» прийняти.

/ рішення № 152 додається /

54.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми підтримки і розвитку спортивної 
медицини та лікувальної фізкультури у Володимирецькій селищній 
територіальній громаді.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження програми підтримки і розвитку 
спортивної медицини та лікувальної фізкультури у Володимирецькій селищній 
територіальній громаді».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження програми підтримки і 
розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури у Володимирецькій 
селищній територіальній громаді» прийняти.

/ рішення № 153 додається /

5 5.СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної програми профілактики 
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження комплексної програми 
профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.



Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження комплексної 
програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 
території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 
роки» прийняти.

/ рішення № 154 додається /

56.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Сищуку В.В. проекту землеустрою і 
передачу безплатно у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Лісова, 20г.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Сищуку В.В. проекту 
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Лісова, 20г».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Сищуку В.В. 
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Лісова, 20г» прийняти.

/ рішення № 155 додається /

57.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Ситаю В.П. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в нату рі (на
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ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Ситаю В.П. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в нату 
рі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Винниченка, 2/2».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Ситаю В.П. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в нату рі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Винниченка, 2/2» прийняти.

/ рішення № 156 додається /

58.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Кубай О.В. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу земельної ділянки у власність, яка знаходиться в с.Воронки по 
вулиці Шевченка, 55.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Кубай О.В. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Воронки по вулиці Шевченка, 55».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0
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ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність, яка 
знаходиться в с.Воронки по вулиці Шевченка, 55» прийняти.

/ рішення № 157 додається /

59.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Чугай Л.І. по наданню дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в смт.Володимирець 
по вулиці Західна, 126.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Чугай Л.І. по наданню дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Західна, 126».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Чугай Л.І. по 
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться в 
смт.Володимирець по вулиці Західна, 126» прийняти.

/ рішення № 158 додається /

60.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Гайдиш С.Д. по наданню дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Стрілецька, 23. 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Гайдиш С.Д. по наданню 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по вулиці Стрілецька, 
23».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень



Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Гайдиш С.Д. по 
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в смт.Володимирець по 
вулиці Стрілецька, 23» прийняти.

/ рішення № 159 додається /

61.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Хонька С.С. по наданню дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, яка знаходиться в с.Любахи по вулиці Вишнева, 676.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Хонька С.С. по наданню 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, яка знаходиться в с.Любахи по вулиці Вишнева, 676».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Хонька С.С. по 
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Любахи по вулиці 
Вишнева, 676» прийняти.

/ рішення № 160 додається /
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змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Степангород по вулиці 
Вишнева.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Макарчука В.П. по 
затвердженню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
с.Степангород по вулиці Вишнева.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Макарчука В.П. по 
затвердженню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
с.Степангород по вулиці Вишнева» прийняти.

/ рішення № 161 додається /

63.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Шишки С.К. по затвердженню проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Острівці по вулиці 
Поліська, 24а.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Шишки С.К. по затвердженню 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Острівці по вулиці 
Поліська, 24а».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми та рішення.

Враховуючи відсутність зауважень та пропозицій Ковенько В.В. поставив
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ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Шишки С.К. по 
затвердженню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
с.Острівці по вулиці Поліська, 24а» прийняти.

/ рішення № 162 додається /

64.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Ткача Р.В. по затвердженню проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Острівці по вулиці 
Поліська.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Ткача Р.В. по затвердженню 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с.Острівці по вулиці 
Поліська».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту програми.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Ткача Р.В. по 
затвердженню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в 
с.Острівці по вулиці Поліська» прийняти.

/ рішення № 163 додається /

65.СЛУХАЛИ: Про звіти щодо виконання Володимирецького селищного 
бюджету за 2020 рік, Берестівського сільського бюджету за 2020 рік,



бюджету за 2020 рік, Воронківського сільського бюджету за 2020 рік, 
Довговільського сільського бюджету за 2020 рік, Жовкинівського сільського 
бюджету за 2020 рік, Красносільського сільського бюджету за 2020 рік, 
Любахівського сільського бюджету за 2020 рік, Половлівського сільського 
бюджету за 2020 рік, Степангородського сільського бюджету за 2020 рік, 
Хиноцького сільського бюджету за 2020 рік що увійшли до Володимирецької 
селищної територіальної громади (17552000000) (код бюджету).
ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу Ярмо люк Л.В., яка інформувала 
депутатів про звіти щодо виконання бюджетів Володимирецької селищної ради 
та сільських рад, що увійшли до Володимирецької селищної територіальної 
громади.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення та поставив його на обговорення.

Враховуючи відсутність пропозицій та змін до проекту рішення Ковенько 
В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про звіти щодо виконання 
Володимирецького селищного бюджету за 2020 рік, Берестівського сільського 
бюджету за 2020 рік, Біленського сільського бюджету за 2020 рік, 
Великотелковицького сільського бюджету за 2020 рік, Воронківського 
сільського бюджету за 2020 рік, Довговільського сільського бюджету за 2020 
рік, Жовкинівського сільського бюджету за 2020 рік, Красносільського 
сільського бюджету за 2020 рік, Любахівського сільського бюджету за 2020 рік, 
Половлівського сільського бюджету за 2020 рік, Степангородського сільського 
бюджету за 2020 рік, Хиноцького сільського бюджету за 2020 рік, що увійшли 
до Володимирецької селищної територіальної громади (17552000000) (код 
бюджету)» прийняти.

/ рішення № 164 додається /

66.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Володимирецької селищної ради 
№ 5 від 08 грудня 2020 року.

ВИСТУПИВ: селищний голова, який сказав, що у нього виникає конфлікт 
інтересів і він участі в обговоренні та у голосування по цьому питанню участі 
брати не буде.
В.Ковенько передав право ведення засідання по цьому питанню секретарю 
селищної ради Ю.Блищику.



ДОПОВІДАВ: секретар селищної ради Блищик Ю.М., який запропонував на 
розгляд депутатів проект рішення «Про внесення змін в рішення 
Володимирецької селищної ради № 5 від 08 грудня 2020 року» та поцікавився у 
депутатів щодо пропозицій та змін до нього.

ВИСТУПИВ: депутат селищної ради Савонік В.В., який зауважив, що у проекті 
рішення говориться про збільшення премії селищному голові, а наразі окремі 
працівники по освіті, культурі вимушені іти у відпуску за власний рахунок та 
працюють на пів ставки.

ВИТУПИВ: в.о. начальника управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради Друзь В.В., який сказав, що працівники за 
власним бажанням брали відпустку за свій рахунок особливо у період лісового 
збору ягід та грибів і що скорочень у цій галузі не було і на пів ставки нікого не 
переводили.

ВИСТУПИВ: депутат Бова A.B., який сказав, що у селищного голови 
збільшився обсяг роботи, оскільки чисельність громадян і територія громади 
значно збільшилась і запропонував підтримати проект рішення з цього питання.

Враховуючи відсутність іних пропозицій Ю.Блищик поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  24
ПРОТИ- 0  
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  1

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про внесення змін в рішення 
Володимирецької селищної ради № 5 від 08 грудня 2020 року» прийняти.

/ рішення № 165 додається /

67.СЛУХАЛИ: Про Програму харчування дітей дошкільного та шкільного віку 
закладів освіти Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік. 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про Програму харчування дітей дошкільного та 
шкільного віку закладів освіти Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік».

ВИТУПИВ: в.о. начальника управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради Друзь В.В., який інформував депутатів про 
заходи, що передбачені програмою щодо харчування дітей дошкільного та 
шкільного віку закладів освіти Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень



Враховуючи відсутність пропозицій та заперечень Ковенько В.В. 
поставив проект рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про Програму харчування дітей 
дошкільного та шкільного віку закладів освіти Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік» прийняти.

/ рішення № 166 додається /

68.СЛУХАЛИ: Про розмір виплат на харчування дітей дошкільного та 
шкільного віку у закладах освіти Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про розмір виплат на харчування дітей дошкільного 
та шкільного віку у закладах освіти Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2021 рік».

ВИСТУПИВ: в.о. начальника управління соціально-культурної сфери Друзь 
В.В., який коротко інформував депутатів щодо забезпечення дітей дошкільного 
та шкільного віку повноцінним гарячим харчуванням.

ВИСТУПИВ: депутат селищної ради Христянович Т.А., яка запропонувала 
внести зміну у розмір виплат на харчування дітей дошкільного віку (пункт 6 
проекту рішення), де замість «до 25 грн. за рахунок батьківської плати» 
вказати, «до ЗО грн. за рахунок батьківської плати».

ВИСТУПИВ: в.о. начальника управління соціально-культурної сфери Друзь 
В.В., який погодився з пропозицією Т.Христянович, вказавши, що це дасть 
змогу поліпшити якість харчування дошкільнят.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо інших пропозицій чи 
доповнень до проекту рішення.

Враховуючи відсутність інших пропозицій Ковенько В.В. поставив 
проект рішення на голосування з урахуванням пропозиції депутата 
Христянович Т.А.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ -  0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розмір виплат на харчування дітей 
ттлттть*іттіилгл та тттю-іттт.ттпгп V і а к п а п а х  освіти Володимирецької селищної



/ рішення № 167 додається /
69.СЛУХАЛИ: Про програму розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на 2021-2022 роки у 
Володимирецькій селищній територіальній громаді.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про програму розвитку автомобільних доріг 
загального користування державного та місцевого значення на 2021-2022 роки 
у Володимирецькій селищній територіальній громаді».

ВИСТУПИВ: начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин, житлово-комунального господарства, благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Марковець О.М., який інформував депутатів про заходи передбачені 
програмою.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 5
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про програму розвитку автомобільних 
доріг загального користування державного та місцевого значення на 2021-2022 
роки у Володимирецькій селищній територіальній громаді» прийняти.

/ рішення № 168 додається /

70.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки молоді 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки. 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження Програми підтримки молоді 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

Враховуючи відсутність пропозицій та доповнень до проекту рішення 
Ковенько В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГППОСУВАЛИ: ЗА -  25



УТРИМ- о  
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О  

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Програми підтримки 
молоді Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 - 2023 
роки» прийняти.

/ рішення № 169 додається /

71.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в Володимирецькій селищній територіальній громаді на період до 2022 
року».
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Володимирецькій селищній територіальній громаді на 
період до 2022 року».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

Враховуючи відсутність пропозицій та заперечень до проекту рішення 
Ковенько В.В. поставив його на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Володимирецькій селищній територіальній 
громаді на період до 2022 року» прийняти.

/ рішення № 170 додається /

72.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів (нова редакція). 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження структури виконавчих органів 
ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів (нова 
редакція)».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.



П РО ТИ -о 
У ТРИ М -о 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження структури виконавчих 
органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів (нова 
редакція)» прийняти.

/ рішення № 171 додається /

73.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку туризму у 
Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки. 
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про затвердження Програми розвитку туризму у 
Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
УТРИМ- 0  

НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 0

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Програми розвитку 
туризму у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021-2023 
роки» прийняти.

/ рішення № 172 додається /

74.СЛУХАЛИ: Про створення Служби у справах дітей Володимирецької 
селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд 
депутатів проект рішення «Про створення Служби у справах дітей 
Володимирецької селищної ради».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

Враховуючи відсутність пропозицій Ковенько В.В. поставив проект 
рішення на голосування за основу і в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0



НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про створення Служби у справах дітей 
Володимирецької селищної ради» прийняти.

75.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021 рік (17552000000) (код бюджету).
ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу Ярмо люк Л.В., яка інформувала 
депутатів щодо запропонованих змін до бюджету селищної територіальної 
громади на 2021 рік.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій чи доповнень 
до проекту рішення.

ВИСТУПИВ: депутат селищної ради Бова A.B., який поцікавився щодо 
підтримки місцевої футбольної команди у її виступах в обласній першості та 
функціонування на території селищної територіальної громади спортивного 
товариства «Колос».

ВИСТУПИВ: селищний голова Ковенько В.В., який відповідаючи на запитання 
запропонував створити робочу групу для вирішення поставлених питань та 
вказав, що в більшості акцент спортивної роботи в громаді буде направлений на 
шкільну молодь, дитячий спорт.

Враховуючи відсутність заперечень до проекту рішення Ковенько В.В. 
поставив його на голосування за основу і в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік (17552000000) 
код бюджету» прийняти.

/ рішення № 173 додається /

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -  25
ПРОТИ -  0 
У ТРИ М -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ -  0

СЕЛИЩНИИ ГОЛОВА

/ рішення К .ся /

В.КОВЕНЬКО


