І
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 6
шостої сесії Володимирецької селищної ради восьмого скликання
від 09 липня 2021 року
Початок засідання о 11-00 год. в
сесійному залі селищної ради
кінець засідання о 13-45 год.
всього обрано 26 депутатів
присутні 20 депутатів
/список присутніх додається/
Головуючий: селищний голова
Василь КОВЕНЬКО,
секретар засідання: секретар селищної
ради Юрій БЛИЩИК
Запрошені: начальники відділів,
селищної ради, представники
Малотелковицької НВК «ЗОНІ І-ІІІ
ступенів-ДНЗ»

Селищний голова Ковенько В.В. нагадав депутатам щодо необхідності
робити повідомлення про виникнення конфлікту інтересів при розгляді питань
порядку денного та інформував, що зареєструвався двадцять депутатів 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 Крука О.М., Приходько О.В. і Федіни Г.Ф.
Враховуючи відсутність заперечень селищний голова поставив пропозицію
щодо обрання лічильної комісії у вище зазначеному складі на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Пропозиція врахована.

ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі Крука О.М., Приходько О.В. і
Федіни Г.Ф.
Лічильна комісія проводить своє засідання, після чого депутат селищної
ради Приходько О.В. інформувала присутніх, що у відповідності до протоколу
лічильної комісії від 09.07.2021 року головою лічильної комісії обрано Крука
О.М., секретарем лічильної комісії Приходько О.В. і що комісія готова
приступити до роботи.
Ковенько В.В. виніс на розгляд депутатів порядок денний шостої сесії
селищної ради.
Селищний голова запропонував прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ- О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Пропозиція врахована.
Звертаючись до депутатів В.Ковенько сказав, що вході роботи постійних
комісій було запропоновано зняти з розгляду проекти рішення № 32 та 44, як
такі, що потребують додаткового вивчення.
З огляду на вище сказане селищний голова поставив на голосування
пропозицію щодо зняття з порядку денного засідання проекти рішення № 32
та 44.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ- О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Пропозиція врахована.
Ковенько В.В. також з огляду на надходження звернення від
Рафалівської селищної ради щодо надання згоди на співробітництво
територіальних громад
(Володимирецької і Рафалівської) запропонував
доповнити порядок денний засідання питанням «Про надання згоди на
організацію співробітництва територіальних громад»(проект рішення № 79).
Селищний голова вказав, що стались зміни у законодавстві і тепер для
здійснення міжбюджетних трансфертів необхідно заключення угоди на
співробітництво. Оскільки на території Рафалівки немає закладу первинної
медичної допомоги і Володимирецька ПМСД буде надавати таку допомогу на
території Рафалівської громади то Рафалівська селищна рада має сплачувати
комунальні платежі, а без зазначеної вище угоди такі платежі здійснити
неможливо.

комунальні платежі, а без зазначеної вище угоди такі платежі здійснити
неможливо.
Беручи до уваги відсутність заперечень щодо доповнення порядку
денного засідання питанням «Про надання згоди на організацію
співробітництва територіальних громад» селищний голова поставив свою
пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЖ: ЗА -2 1
ПРОТИ- О
УТРИМ
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Пропозиція врахована.
Селищний голова враховуючи відсутність інших пропозицій до порядку
денного поставив його на голосування в цілому із врахуванням попередньо
проголосованих пропозицій.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ- О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний шостої сесії селищної ради восьмого
скликання зі змінами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження гр.Бернику О.С. проекту землеустрою і передачу
безплатно у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва,
яка знаходиться на території Володимирецької селищної ради.
2. Про розгляд заяви гр.Гарбариніна В.В. по наданню дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком
на 5 років, яка знаходиться за межами населених пунктів на території
Володимирецької селищної ради.
3. Про розгляд заяви гр.Деркач О.Ф. по наданню дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком
на 49 років, яка знаходиться в с.Степангород по вулиці Шитова, 1.
4. Про затвердження гр.Логацькій Г.К. звіту з експертної грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка знаходиться
в смт Володимирець по вулиці Будівельників, 10г та продаж її у власність.
5. Про розгляд заяви гр.Лютка В.С. щодо скасування рішення Воронківської
сільської ради № 589 від 21.04.2020 р.
6. Про найменування нововідведеної вулиці в с.Степангород.

7. Про розгляд заяви гр.Кравчука О.П. по наданню дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва.
8. Про розгляд заяви гр.Оштука С.В. по наданню дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства.
9. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад.
10. Про розгляд заяв громадян по наданню дозволу на складання технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості).
11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок і передачу безплатно їх у власність.
12. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність.
13. Про розгляд заяви гр.Хуткої Н.А. щодо надання дозволу на складання звіту
з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка знаходиться в смт
Володимирець по вулиці Київська, 47а.
14. Про розгляд звернення ОСББ «ШКІЛЬНА-17-ВОЛ».
15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту Зелене.
16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту Любахи.
17. Про розгляд заяви гр. Китун Н.І. щодо надання дозволу на складання звіту
з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка знаходиться в смт
Володимирець по вулиці Горького, 18а.
18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка розташована в смт Володимирець, вулиця
П.Орлика, 36.
19. Про розгляд звернення ПрАТ «Рівнеобленерго» щодо поновлення
договорів оренди землі, які знаходяться на території Володимирецької
селищної ради (в межах населених пунктів колишніх Віденської,
Великотелковицької, Воронківської, Довговільської, Жовкинівської,
Половлівської та Хиноцької сільських рад).
20. Про розгляд звернення ТДВ «Рівнефармація» щодо поновлення договору
оренди земельної ділянки, яка знаходиться в межах смт Володимирець по
вул. Соборна, 33/5.
21. Про розгляд звернення ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» щодо розірвання
договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться на території
Володимирецької селищної ради за межами населених пунктів.
22. Про затвердження Програми використання коштів, що надходять в
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва на 2021-2025 роки.
23. Про затвердження Положення про врегулювання земельних відносин та
відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне

використання земельних ділянок комунальної власності на території
Володимирецької територіальної громади.
24. Про
затвердження Антикорупційної програми
Володимирецької
селищної ради.
25. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів (нова редакція).
26. Про затвердження Положень виконавчих органів Володимирецької
селищної ради.
27. Про звіт директора трудового архіву Володимирецької селищної ради за
2018-2021 роки.
28. Про продовження дії контракту з директором трудового архіву
Володимирецької селищної ради.
29. Про затвердження Порядку призначення та звільнення з посади керівників
підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до
комунальної власності Володимирецької селищної територіальної
громади.
30. Про звернення до Кабінету Міністрів України.
3 1. Про Програму матеріально-технічного забезпечення сесійної та
депутатської діяльності на 2021 - 2025 роки.
32. Про зміну найменування та затвердження статуту у новій редакції
комунального
закладу
«Володимирецький
будинок
культури»
Володимирецької селищної ради.
33. Про зміну типу, найменування та затвердження статутів у новій редакції
закладів освіти Володимирецької селищної ради.
34. Про припинення функціонування філій Любахівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
- ДНЗ» та Красносільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДИЗ».
35. Про затвердження Положення про порядок використання шкільних
автобусів.
36. Про програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки.
37. Про затвердження змін до програми розвитку автомобільних доріг
загального користування державного та місцевого значення на 2021-2022
роки.
38. Про затвердження Програми захисту населення і територій
Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних
ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної
безпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки.
39. Про прийняття у комунальну власність Володимирецької селищної
територіальної громади закінчений реконструкцією об’єкт «Реконструкція
адмінприміщення під амбулаторію ЗПСМ по вул. Чапаєва, 7 в с. Воронки
Володимирецького району. Рівненської області».
40. Про погодження розміру плати батьків за навчання у комунальному
закладі «Мистецька школа» Володимирецької селищної ради.
41. Про передачу в оперативне управління та на баланс об’єктів комунальної
власності Володимирецької селищної територіальної громади.
42. Про затвердження Положення про єдиний податок.

43. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку.
44. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
45. Про встановлення транспортного податку на території Володимирецької
селищної територіальної громади.
46. Про встановлення граничного розміру рентабельності до собівартості
послуг для комунального некомерційного підприємства «Володимирецька
багатопрофільна лікарня».
47. Про програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, на 2021 рік.
48. Про Програму щодо медикаментозного забезпечення громадян у 2021 році,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на
території Володимирецької територіальної громади.
49. Про звіт директора комунальної установи «Володимирецький інклюзивно ресурсний центр» Володимирецької селищної ради за 2018-2021 роки.
50. Про продовження строку дії контракту з директором комунальної установи
«Володимирецький інклюзивно - ресурсний центр» Володимирецької
селищної ради.
51. про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної
громади на 2021 рік 17552000000(код бюджету).
52. Різне.

1.СЛУХАЛИ; Про затвердження гр.Бернику О.С. проекту землеустрою і
передачу безплатно у власність земельної ділянки для індивідуального
садівництва, яка знаходиться на території Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Бернику О.С. проекту
землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для
індивідуального садівництва, яка знаходиться на території Володимирецької
селищної ради» та інформував депутатів, що у відповідності до діючого
законодавства України для прийняття цього рішення необхідно неменше 2/3
голосів «за», (не менше вісімнадцяти депутатів повинні підтримати таке
рішення).
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій та змін до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Бернику О.С.
проекту землеустрою і передачу безплатно у власність земельної ділянки для
індивідуального садівництва, яка знаходиться на території Володимирецької
селищної ради» прийняти.
/ рішення № 258 додається /
2.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Гарбариніна В.В. по наданню дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
строком на 5 років, яка знаходиться за межами населених пунктів на території
Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Гарбариніна В.В. по наданню
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду строком на 5 років, яка знаходиться за межами населених пунктів на
території Володимирецької селищної ради».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій та запитань
до проекту рішення і необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій та змін до проекту рішення Ковенько В.В.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Гарбариніна В.В.
по наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду строком на 5 років, яка знаходиться за межами
населених пунктів на території Володимирецької селищної ради» прийняти.
/ рішення № 259 додається /
3.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Деркач О.Ф. по наданню дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
строком на 49 років, яка знаходиться в с.Степангород по вулиці Шитова, 1.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Деркач О.Ф. по наданню
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду строком на 49 років, яка знаходиться в с.Степангород по вулиці
Шитова, 1».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій та запитань
до проекту рішення і необхідності його обговорення.

Враховуючи відсутність пропозицій та змін до проекту рішення Ковенько В.В.
поставив його на голосування в цілому.
ГО ЛО СУВА Ж :ЗА -21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Деркач О.Ф. по
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду строком на 49 років, яка знаходиться в
с.Степангород по вулиці Шитова, 1» прийняти.
/ рішення № 260 додається /
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження гр.Логацькій Г.К. звіту з експертної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка
знаходиться в смт Володимирець по вулиці Будівельників, 10г та продаж її у
власність.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження гр.Логацькій Г.К. звіту з
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, яка знаходиться в смт Володимирець по вулиці Будівельників,
1Ог та продаж її у власність.».
ВИСТУПИВ: спеціаліст-землевпорядник В.Волошук, який інформував
присутніх, що експертна грошова оцінка земельної ділянки площею 19 кв.м. за
зазначеною адресою складає близько 2 000 грн.
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність у депутатів заперечень проекту рішення
селищний голова поставив на голосування проект рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження гр.Логацькій Г.К.
звіту
з
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в смт Володимирець
по вулиці Будівельників, 10г та продаж її у власність.» прийняти.
/ рішення № 261 додається /

5.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Лютка В.С. щодо скасування рішення
ВоронкІБСЬкої сільської ради № 589 від 21.04.2020 р.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Лютка В.С. щодо скасування
рішення Воронківської сільської ради № 589 від 21.04.2020».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.

в.в.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Лютка В.С. щодо
скасування рішення Воронківської сільської ради № 589 від 21.04.2020»
прийняти.
/ рішення № 262 додається /
6.СЛУХАЛИ: Про найменування нововідведеної вулиці в с.Степангород.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про найменування нововідведеної вулиці в
с.Степангород».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.

в.в.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про найменування нововідведеної
вулиці в с.Степангород» прийняти.
/ рішення № 263 додається /

7.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Кравчука О.П. по наданню дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для індивідуального садівництва.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Кравчука О.П. по наданню
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для індивідуального садівництва».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько В.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ; Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Кравчука О.П. по
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва» прийняти.
/ рішення № 264 додається /
8.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Оштука С.В. по наданню дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Оштука С.В. по наданню
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для ведення особистого селянського господарства».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій та заперечень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ-О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Оштука С.В. по
наданню дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність
господарства» прийняти.

для

ведення

особистого

селянського

/ рішення № 265 додається /
9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на організацію співробітництва
територіальних громад.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про надання згоди на організацію співробітництва
територіальних громад».
Селищний голова поцікавився у депутатів Щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.

в.в.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про надання згоди на організацію
співробітництва територіальних громад» прийняти.
/ рішення № 266 додається /
10.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян по наданню дозволу на складання
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяв громадян по наданню дозволу на
складання технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О

в.в.

ВИРІШИЛИ; Рішення селищної ради «Про розгляд заяв громадян по наданню
дозволу на складання технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості»
прийняти.
/ рішення № 267 додається /
11. СЛУХАЛИ; Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок і передачу безплатно їх у власність.
ДОПОВІДАВ; селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок і передачу безплатно їх у власність».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.

в.в.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передачу безплатно їх у
власність» прийняти.
/ рішення № 268 додається /
12.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та передачу земельних ділянок у власність.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О

в.в.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-о
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок Б натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у
власність» прийняти.
/ рішення № 269 додається /
13. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр.Хуткої Н.А. щодо надання дозволу на
складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
знаходиться в смт Володимирець по вулиці Київська, 47а.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр.Хуткої Н.А. щодо надання
дозволу на складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
яка знаходиться в смт Володимирець по вулиці Київська, 47а».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр.Хуткої Н.А. щодо
надання дозволу на складання звіту з експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка знаходиться в смт Володимирець по вулиці Київська, 47а»
прийняти.
/ рішення № 270 додається /
14.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОСББ «ШКІЛЬНА-17-ВОЛ».
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд звернення ОСББ «ШКІЛЬНА-17ВОЛ».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в.
поставив його на голосування в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд звернення ОСББ
«ШКІЛЬНА-17-В ОЛ» прийняти.
/ рішення № 271 додається /
15.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель населеного пункту Зелене.
ДОПОВІДАВ; селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Зелене».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько В.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ; Рішення селищної ради «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту
Зелене» прийняти.
/ рішення № 272 додається /
16.СЛУХАЛИ; Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель населеного пункту Любахи.
ДОПОВІДАВ; селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Любахи».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА -2 1

ПРОТИ-О
УТРИМ - о
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-о
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту
Любахи» прийняти.
/ рішення № 273 додається /
17.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Китун Н.І. щодо надання дозволу на
складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка
знаходиться в смт Володимирець по вулиці Горького, 18а.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд заяви гр. Китун Н.І. щодо надання
дозволу на складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
яка знаходиться в смт Володимирець по вулиці Горького, 18а».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ-О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд заяви гр. Китун Н.І. щодо
надання дозволу на складання звіту з експертної грошової оцінки земельної
ділянки, яка знаходиться в смт Володимирець по вулиці Горького, 18а»
прийняти.
/ рішення № 274 додається /
18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), яка розташована в смт Володимирець, вулиця
П.Орлика, 36.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована в смт Володимирець, вулиця
П.Орлика, 36».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки Б натурі (на місцевості), яка розташована в смт
Володимирець, вулиця П.Орлика, 36» прийняти.
/ рішення № 275 додається /
19.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ПрАТ «Рівнеобленерго» щодо
поновлення договорів оренди землі, які знаходяться на території
Володимирецької селищної ради (в межах населених пунктів колишніх
Біленської,
Великотелковицької,
Воронківської,
Довговільської,
Жовкинівської, Половлівської та Хиноцької сільських рад).
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд звернення ПрАТ «Рівнеобленерго»
ЩОДО поновлення договорів оренди землі, які знаходяться на території
Володимирецької селищної ради (в межах населених пунктів колишніх
Біленської,
Великотелковицької,
Воронківської,
Довговільської,
Жовкинівської, Половлівської та Хиноцької сільських рад)» та запропонував
поставити проект рішення на голосування за основу, оскільки на засіданні
постійної комісій було рекомендовано змінити відсоткову ставку орендної
плати за землю.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Пропозиція врахована.
Ковенько В.В. інформував, що постійна комісія рекомендувала змінити
ставку податку з 9 на 6 відсотків та поставив рекомендацію комісії на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: З А - 18
ПРОТИ - О

УТРИМ -3
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення Ковенько
в.в. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -1 8
ПРОТИ - О
УТРИМ -3
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд звернення ПрАТ
«Рівнеобленерго» щодо поновлення договорів оренди землі, які знаходяться
на території Володимирецької селищної ради (в межах населених пунктів
колишніх Біленської, Великотелковицької, Воронківської, Довговільської,
Жовкинівської, Половлівської та Хиноцької сільських рад)» прийняти.
/ рішення № 276 додається /
20.СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ТДВ «Рівнефармація» щодо
поновлення договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в межах смт
Володимирець по вул. Соборна, 33/5.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд звернення ТДВ «Рівнефармація» щодо
поновлення договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в межах смт
Володимирець по вул. Соборна, 33/5».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько
поставив його на голосування в цілому.

в.в.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд звернення ТДВ
«Рівнефармація» щодо поновлення договору оренди земельної ділянки, яка
знаходиться в межах смт Володимирець по вул. Соборна, 33/5» прийняти.
/ рішення № 277 додається /

21.СЛУХАЖ: Про розгляд звернення ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» щодо
розірвання договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться на території
Володимирецької селищної ради за межами населених пунктів.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про розгляд звернення ТОВ «Центр «Сонячне
ремесло» щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, яка
знаходиться на території Володимирецької селищної ради за межами
населених пунктів».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в.
поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - 4
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про розгляд звернення ТОВ «Центр
«Сонячне ремесло» щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, яка
знаходиться на території Володимирецької селищної ради за межами
населених пунктів» прийняти.
/ рішення № 278 додається /
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми використання коштів, що
надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва на 2021-2025 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Програми використання коштів,
що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва на 2021-2025 роки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій до проекту рішення в.Ковенько поставив
його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ-О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О

ВЙРІШИЖ: Рішення селищної ради «Про затвердження Програми
використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2025 роки»
прийняти зі змінами.
/ рішення № 279 додається /
23.СЛУХАЛИ; Про затвердження Положення про врегулювання земельних
відносин та відшкодування збитків від недоотримання коштів за фактичне
використання земельних ділянок комунальної власності на території
Володимирецької територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Положення про врегулювання
земельних відносин та відшкодування збитків від недоотримання коштів за
фактичне використання земельних ділянок комунальної власності на території
Володимирецької територіальної громади».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Положення про
врегулювання земельних відносин та відшкодування збитків від
недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок
комунальної власності на території Володимирецької територіальної громади»
прийняти.
/ рішення № 280 додається /
24.СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
Антикорупційної
програми
Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Антикорупційної програми
Володимирецької селищної ради».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.

Враховуючи відсутність пропозицій та заперечень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Антикорупційної
програми Володимирецької селиш;ної ради» прийняти.
/ рішення № 281 додається /
25.СЛУХАЛИ; Про затвердження структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату ради та і'ї 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)».
Враховуючи наявність змін до проекту рішення селищний голова
поставив його на голосування за основу.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
В.Ковенько інформував депутатів, що оскільки планується, що заклади
культури та позашкільної освіти (бібліотеки, музичної школи, ДСШ, будинку
культури) не будуть мати своєї бухгалтерії, а будуть обслуговуватись
централізованою бухгалтерією то планується добавити у зазначену
бухгалтерію одну штатну одиницю і тому у п. 1 проекту рішення замість 111
штатних одиниць пропонується вказати 112, а у п.9.4.1. додатку до проекту
рішення замість 13 вказати 14.
Враховуючи відсутність заперечень до своєї пропозиції та зауважень до
проекту рішення селищний голова поставив його на голосування в цілому із
запропонованими змінами.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О

ВИРІШИЛИ; Рішення селищної ради «Про затвердження структури
виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих
органів (нова редакція)» прийняти зі змінами.
/ рішення № 282 додається /
26.СЛУХАЛИ; Про
затвердження
Положень
виконавчих
органів
Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Положень виконавчих органів
Володимирецької селищної ради».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності його обговорення.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ; Рішення селищної ради «Про затвердження
виконавчих органів Володимирецької селищної ради» прийняти.

Положень

/ рішення № 283 додається /
27.СЛУХАЛИ: Про звіт директора трудового архіву Володимирецької
селищної ради за 2018-2021 роки.
ДОПОВІДАВ; селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про звіт директора трудового архіву
Володимирецької селищної ради за 2018-2021 роки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності заслуховування звіту директора трудового архіву.
Враховуючи що звіт заслуховувався на засіданні постійних комісій, де
комісіями було рекомендовано звіт директора Трудового архіву В.Прокочука
визнати задовільним, селищний голова поставив проект рішення на
голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про звіт директора трудового архіву
Володимирецької селищної ради за 2018-2021 роки» прийняти.
/ рішення № 284 додається /
28.СЛУХАЛИ: Про продовження дії контракту з директором трудового архіву
Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ; селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про продовження дії контракту з директором
трудового архіву Володимирецької селищної ради» та вказав, що проектом
рішення пропонується продовжити контракт на З роки.
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про продовження дії контракту з
директором трудового архіву Володимирецької селищної ради» прийняти.
/ рішення № 285 додається /
29.СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку призначення та звільнення з
посади керівників
підприємств, установ (закладів) та організацій, що
належать до комунальної власності Володимирецької селищної територіальної
громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Порядку призначення та
звільнення з посади керівників підприємств, установ (закладів) та організацій,
що належать до комунальної власності Володимирецької селищної
територіальної громади».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О

УТРИМ - о
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИШ: Рішення селищної ради «Про затвердження Порядку
призначення та звільнення з посади керівників
підприємств, установ
(закладів) та організацій, що належать до комунальної власності
Володимирецької селищної територіальної громади» прийняти.
/ рішення № 286 додається /
30.СЛУХАЛИ: Про звернення до Кабінету Міністрів України.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проєкту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проєкту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про звернення до Кабінету Міністрів
України» прийняти.
/ рішення № 287 додається /
31.СЛУХАЛИ: Про Програму матеріально-технічного забезпечення сесійної
та депутатської діяльності на 2021 - 2025 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проєкт рішення «Про Програму матеріально-технічного
забезпечення сесійної та депутатської діяльності на 2021 - 2025 роки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проєкту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проєкту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О

ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про Програму матеріально-технічного
забезпечення сесійної та депутатської діяльності на 2021 - 2025 роки»
прийняти.
/ рішення № 288 додається /
32.СЛУХАЛИ: Про зміну найменування та затвердження статуту у новій
редакції комунального закладу «Володимирецький будинок культури»
Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про зміну найменування та затвердження статуту у
новій редакції комунального закладу «Володимирецький будинок культури»
Володимирецької селищної ради».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення ЦЬОГО питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про зміну найменування та
затвердження
статуту
у
новій
редакції
комунального
закладу
«Володимирецький будинок культури» Володимирецької селищної ради»
прийняти.
/ рішення № 289 додається /
33.СЛУХАЛИ: Про зміну типу, найменування та затвердження статутів у
новій редакції закладів освіти Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про зміну типу, найменування та затвердження
статутів у новій редакції закладів освіти Володимирецької селищної ради».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання та надав слово
представнику Малотелковицької ЗОШ Новаку І.А.
У своєму виступі І.Новак сказав, що прийнявши проекту рішення у такій
редакції зменшить надходження освітньої субвенції до бюджету територіальну
громаду та понизить прожитковий рівень освітян зазначених у рішенні шкіл.
Зокрема виступаючий вказував на поганий стан доріг, який
унеможливлює швидкий довіз учнів у навчальний заклад сусіднього села,

зокрема з с. Малі Телковичі в с. Біле і що не кожен батьків дитини хоче щоби
її дитина доїжджала та проживала в гуртожитку під час здобуття освіти в 1011 класах в інших населених пунктах.
В.Ковенько надав слово для виступу по даному питанню начальнику
Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради
Друзю В.В., який інформував депутаті, що у червні управлінням соціальнокультурної сфери був підготовлений проект рішення «про зміну типу,
найменувань та затвердження статутів у новій редакції закладів освіти
Володимирецької селищної ради», де було передбачено пониження ступенів
деяких шкіл, зокрема Красносільський, Любахівський та Володимирецький
БВК мали бути перетворені у гімназії , а Малотелковицький РІВК - у
початкову школу
В.Друзь продовжив виступ та сказав, що цей проект рішення
презентували громадам, де знаходяться ці школи, депутатам селищної ради.
Під час робочих зустрічей з батьківськими та педагогічними колективами, а
також за рекомендаціями депутатів, управління соціально-культурної сфери
напрацювало зміни до проекту рішення по цьому питанню і що вони
передбачають зміни, де Красносільський, Любахівський та Володимирецький
НВК лишаються закладами І-ІІІ ступенів, а Малотелковицький НВК
перетворюється у гімназію.
Виступив секретар ради Блищик Ю.М., який сказав, що пропозиції Друзя В.В.
по піднятому питанню на даному етапі заслуговують на увагу, тому він
пропонує голосувати за проект рішення «Про зміну типу, найменування та
затвердження статутів у новій редакції закладів освіти Володимирецької
селищної ради» із тими змінами, які були напрацьовані Управлінням
соціально-культурної сфери селищної ради і які були розглянуті на засіданні
постійної комісії.
Враховуючи відсутність інших пропозицій та зауважень, враховуючи
пропозицію секретаря селищної ради, селищний голова поставив проект
рішення на голосування в цілому із змінами.
ГОЛОСУВАЛИ: З А - 18
ПРОТИ - О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-З
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про зміну типу, найменування та
затвердження статутів у новій редакції закладів освіти Володимирецької
селищної ради» прийняти.
/ рішення № 290 додається /

з 4,СЛУХАЛИ; Про припинення функціонування філій Любахівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та Красносільського НВК «ЗОШІ-ІІІ ст. - ДНЗ».
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про припинення функціонування філій
Любахівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та Красносільського НВК «ЗОШ IIII ст.-ДН З».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
В.Ковенько надав слово для виступу по даному питанню начальнику
Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради
Друзю В.В., який сказав ними також був напрацьований проект рішення і по
даному питанню, де передбачається переведення дітей із блоку початкових
класів у селі Липне (15 учнів) до основного корпусу в селі Красносілля, а з
блоку початкових класів в селі Острівці (21 учень) в основний корпус у село
Любахи. Діти з блоків початкових класів в селі Липне та Острівцях
навчатимуться відповідно у Красносіллі та Любахах. їм буде забезпечено
належний підвіз.
Виступив секретар ради Блищик Ю.М., який сказав, що він пропонує
голосувати за проект рішення «Про припинення функціонування філій
Любахівського ІіВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та Красносільського НВК «ЗОШ IIII ст. - ДНЗ» із тими змінами, які були напрацьовані Управлінням соціальнокультурної сфери селищної ради і які були розглянуті на засіданні постійної
комісії.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 18
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - З
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про припинення функціонування філій
Любахівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та Красносільського НВК «ЗОШ IIII ст. - ДНЗ»» прийняти.
/ рішення

291 додається /

З5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок використання
шкільних автобусів.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Положення про порядок
використання шкільних автобусів».

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВ А Ж : ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Положення про
порядок використання шкільних автобусів» прийняти.
/ рішення № 292 додається /
36.СЛУХАЛИ: Про програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про програму забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023
роки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про програму забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на
2021-2023 роки» прийняти.
/ рішення № 293 додається /
37.СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до програми розвитку автомобільних
доріг загального користування державного та місцевого значення на 2021-2022
роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження змін до програми розвитку

автомобільних доріг загального користування державного та місцевого
значення на 2021-2022 роки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження змін до програми
розвитку автомобільних доріг загального користування державного та
місцевого значення на 2021 -2022 роки» прийняти.
/ рішення № 294 додається /
З8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми захисту населення і територій
Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій
та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту на 2021-2025 роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Програми захисту населення і
територій Володимирецької селищної територіальної громади від
надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Програми захисту
населення і територій Володимирецької селищної територіальної громади від
надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки» прийняти.

/ рішення № 295 додається /
З 9.СЛУХАЛИ: Про прийняття у комунальну власність Володимирецької
селищної територіальної громади закінчений
реконструкцією об’єкт
«Реконструкція адмінприміщення під амбулаторію ЗПСМ по вул. Чапаєва, 7 в
с. Воронки Володимирецького району, Рівненської області».
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про прийняття у комунальну власність
Володимирецької
селищної
територіальної
громади
закінчений
реконструкцією об’єкт «Реконструкція адмінприміщення під амбулаторію
ЗПСМ по вул. Чапаєва, 7 в с. Воронки Володимирецького району. Рівненської
області».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ - О
УТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Ріщення селищної ради «Про прийняття у комунальну власність
Володимирецької
селищної
територіальної
громади
закінчений
реконструкцією об’єкт «Реконструкція адмінприміщення під амбулаторію
ЗПСМ по вул. Чапаєва, 7 в с. Воронки Володимирецького району, Рівненської
області» прийняти.
/ рішення № 296 додається /
40.СЛУХАЛИ: Про погодження розміру плати батьків за навчання у
комунальному закладі «Мистецька щкола» Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про звернення до Кабінету Міністрів України».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
У ТРИ М -0

НЕ ГОЛОСУВАЛИ-о
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про погодження розміру плати батьків
за навчання у комунальному закладі «Мистецька школа» Володимирецької
селиш;ної ради» прийняти.
/ рішення № 297 додається /
41.СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління та на баланс об’єктів
комунальної власності Володимирецької селипдної територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проєкт рішення «Про передачу в оперативне управління та на баланс
об’єктів комунальної власності Володимирецької селищної територіальної
громади» та запропонував прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Пропозиція врахована.
В.Ковенько інформував депутатів, що проектом рішення пропонується
вилучити з балансу КП «Аква» та передати на баланс Мистецької школи
приміщення по вулиці Соборна, 18 (в якому розміщена музична школа).
Селищний голова також сказав, що директор Мистецької школи погоджується
на прийняття на баланс зазначеного приміщення за виключенням двох кімнат
площею 10,6 та 9,3 кв.м., яке використовується тільки для зберігання
інвентаря школи і потреби прийняття їх на баланс немає.
Селищний голова вказав, що зазначені дві кімнати можуть залишатись
на балансі КП «Аква» і здаватись в оренду.
Виходячи з вище зазначеного Ковенько В.В. запропонував внести зміни
до проєкту рішення, вилучивши абзац 2 з пункту 1.
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо заперечень до
висловленої пропозиції. Враховуючи відсутність заперечень та інших
пропозицій до проєкту рішення Ковенько в.в. поставив його на голосування в
цілому із врахуванням запропонованої пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О

ВИРІШИЛИ; Рішення селищної ради «Про передачу в оперативне управління
та на баланс об’єктів комунальної власності Володимирецької селищної
територіальної громади» прийняти.
/ рішення № 298 додається /
42.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про єдиний податок.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про затвердження Положення про єдиний
податок» та сказав, що ставки цього податку опубліковані у ЗМІ.
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
ВИСТУПИВ: депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури,
молоді і спорту В.Бова, який сказав, що комісія рекомендує залишити
ставки податку так як передбачено проектом рішення, у в розмірі 15
відсотків.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20
ПРОТИ - О
УТРИМ - 1
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про затвердження Положення про
єдиний податок» прийняти.
/ рішення № 299 додається /
43.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку» та запропонував прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ-О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
Пропозиція врахована.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
ВИСТУПИВ: депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури,
молоді і спорту В.Бова, який сказав, що комісія рекомендує внести зміни
до проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку», а саме:
додати до додатку 2 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України із сплати
земельного податку»: 03.15 - для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови; 10.04 — для експлуатації та догляду за
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами; 15.01. для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил; 17.00 - землі
резервного фонду.
А.Бова продовжив виступ де сказав, що враховуючи лист Західного
міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України щодо розгляду проекту рішення по даному питанню комісія
рекомендуе вилучити із додатку 2 де зазначено перелік пільг для фізичних та
юридичних осіб із сплати земельного податку групу платників «Суб’єкти
господарювання, що надають комунальні послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення»:
03.12
- для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування та 11.04 - для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води.
Селищний голова інформував депутатів, що проект рішення був направлений
на погодження до Антимонопольного комітету, який дав свої зауваження і
тому постійна комісія враховуючи зауваження зазначеного комітету
рекомендувала внести зміни в додаток № 2 до проекту рішення по
встановленню ставок та пільг із сплати земельного податку
Враховуючи відсутність зауважень до пропозиції постійної комісії та
інших пропозицій до проекту рішення Ковенько в.в. поставив його на
голосування в цілому із урахуванням пропозиції постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку» прийняти.
/ рішення № 300 додається /

44.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» прийняти.
/ рішення № 301 додається /
45.СЛУХАЛИ: Про встановлення транспортного податку на території
Володимирецької селищної територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про встановлення транспортного податку на
території Володимирецької селищної територіальної громади».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про встановлення транспортного
податку на території Володимирецької селищної територіальної громади»
прийняти.
/ рішення № 302 додається /

46.СЛУХАЛИ: Про встановлення граничного розміру рентабельності до
собівартості послуг для комунального некомерційного підприємства
«Володимирецька багатопрофільна лікарня».
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про встановлення граничного розміру
рентабельності до собівартості послуг для комунального некомерційного
підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня»».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ; ЗА -2 1
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про встановлення граничного розміру
рентабельності до собівартості послуг для комунального некомерційного
підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня»» прийняти.
/ рішення № 303 додається /
47.СЛУХАЛИ: Про програму по наданню допомоги хворим з хронічною
нирковою недостатністю, які отрим>тоть програмний гемодіаліз, на 2021 рік.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проєкт рішення «Про програму по наданню допомоги хворим з
хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, на
2021 рік».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -2 1
ПРОТИ-О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про програму по наданню допомоги
хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний
гемодіаліз, на 2021 рік» прийняти.

/ рішення № 304 додається /
48.СЛУХАЛИ: Про Програму щодо медикаментозного забезпечення громадян
у 2021 році, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та
проживають на території Володимирецької територіальної громади.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про Програму щодо медикаментозного
забезпечення громадян у 2021 році, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання та проживають на території Володимирецької територіальної
громади».
Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Ковенько В.В. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про Програму щодо медикаментозного
забезпечення громадян у 2021 році, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання та проживають на території Володимирецької територіальної
громади» прийняти.
/ рішення № 305 додається /
49.СЛУХАЛИ: Про звіт директора комунальної установи «Володимирецький
інклюзивно -ресурсний центр» Володимирецької селищної ради за 2018-2021
роки.
ДОПОВІДАВ: селищний голова Ковенько В.В., який запропонував на розгляд
депутатів проект рішення «Про звіт директора комунальної установи
«Володимирецький інклюзивно -ресурсний центр» Володимирецької селищної
ради за 2018-2021 роки» та поставив його на голосування за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 21
ПРОТИ-О
УТРИМ-О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
Пропозиція врахована.
В.Ковенько надав слово для звіту директору комунальної установи
«Володимирецький інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької селищної
ради Т.Слободі та передав право для подальшого ведення засідання секретарю

селищної ради Ю.Блищику (селищний голова залишив зал засідання селищної
ради).
Із звітом виступила директору комунальної установи «Володимирецький
інклю зивно—ресурсний центр» Володимирецької селищної ради Т.Слобода
(текст звіту додається).
По закінченні звіту секретар селищної ради Блищик Ю.М. поцікавився у
депутатів щодо пропозицій до проекту рішення та поставив проект рішення на
обговорення.
В ході обговорення питання депутат селищної ради Крук О.М. запропонував
продовжити дію контракту з директором комунальної установи
«Володимирецький Інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької селищної
ради Слободою Т.С. на 5 років.
ВИСТУПИЛА: начальник відділу юридичної, регуляторної, організаційнокадрової роботи Мастій Т.М., яка зауважила, що у відповідності до Постанови
Кабінету Міністрів України від 12.07.20217 року № 545 «Про затвердження
Положення про Інклюзивно-ресурсний центр» контракт підписується
(продовується) на З роки.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Блищик Ю.М. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20
ПРОТИ - О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про звіт директора комунальної
установи
«Володимирецький
інклюзивно
ресурсний
центр»
Володимирецької селищної ради за 2018-2021 роки» прийняти.
/ рішення № 306 додається /
50.СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії контракту з директором
комунальної установи «Володимирецький інклюзивно - ресурсний центр»
Володимирецької селищної ради.
ДОПОВІДАВ: секретар селищної ради Блищик Ю.М., який запропонував на
розгляд депутатів проект рішення «Про продовження строку дії контракту з
директором комунальної установи «Володимирецький інклюзивно - ресурсний
центр» Володимирецької селищної ради» та поставив його на голосування за
основу.

Селищний голова поцікавився у депутатів щодо пропозицій до проекту
рішення та необхідності обговорення цього питання.
Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень до проекту рішення
Блищик Ю.М. поставив його на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 20
П РО ТИ -0
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про продовження строку дії контракту
з директором комунальної установи «Володимирецький інклюзивно ресурсний центр» Володимирецької селищної ради» прийняти.
/ рішення № 307 додається /
51.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної
територіальної громади на 2021 рік 17552000000(код бюджету).
ДОПОВІДАВ: депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури,
молоді і спорту Бова А.В., який інформувала присутніх що на засіданні
постійної комісії були напрацьовані рекомендації щодо здійснення
перерозподілу видатків бюджету селищної територіальної громади:
-збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету Володимирецької
селищної територіальної громади на 145 000 гривень за рахунок інших
субвенцій з бюджету Каноницької селищної територіальної громади:
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КИП
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» - 75 000 гривень;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП
«Володимирецький
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
Володимирецької селищної ради» - 35 000 гривень;
- на належне функціонування Трудового архіву - 35 000 гривень.
- збільшити доходи і видатки загального фонду бюджету Володимирецької
селищної територіальної громади на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету на 195 500 гривень.
А.Бова вказав, що пропонується перевиконання в сумі З 023 670 грн.
(відповідно до звіту про виконання загального фонду бюджету
Володимирецької селищної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 року
перевиконання дохідної частини становить 111,0 відсотка, або З 023 971,10
гривень.) пропонується спрямувати на заклади загальної середньої освіти
всього: 1 567 000 гри., з яких по КЕКВ 111 - 871 300 грн., 2120 - 191 700 грн.
(разом заробітна плата з нарахуваннями - 1 063 000 гри.), 2273 - 200 000
грн., 2275 - 300 000 грн., 2240 - 4000грн.;

- заклади дошкільної освіти всього; 589 700 грн., з яких по КЕКВ 2111 385 000 грн., 2120 - 84 700 грн. (разом заробітна плата з нарахуваннями 469 700 грн.), 2273 - 50 000 грн., 2275 - 70 000 грн.;
- Володимирецький КЗ КДЮСШ всього: 219 964 грн., з яких КЕКВ 2111180 298 грн., КЕКВ 2120- 39 666 грн.;
- виконання Цільової програми "Розвиток вулиць та доріг комунальної
власності Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік" —
300 000 грн.;
- грошову компенсацію на придбання шкільної та спортивної форми
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (29 дітей) 49 098 грн.;
- поточний ремонт Хиноцького НВК «ЗОШ І-ІІІст-ДНЗ» (влаштування
внутрішніх санвузлів у дошкільному підрозділі) - 49 000 грн.;
- лабораторні дослідження харчових продуктів в ЗЗСО та ЗДО (один раз в
квартал) - 6 500 грн.;
- заміну електролічильника Любахівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ» - 2 500 грн.;
- суспільно-корисні роботи (несплата аліментів Сад П.І) - 5 000 грн.;
- субвенцію державному бюджету на виконання «Програми захисту
населення і територій Володимирецької селиш;ної територіальної громади
від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021 -2025 роки» - 25 000
грн.;
- виконання програми «Благоустрій Володимирецької селищної
територіальної громади на 2021 рік» - 29 400 грн. (придбання меморіальних
плит);
- співфінансування субвенції з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 180 508 грн.
(загальний фонд - 134 002 грн., спеціальний фонд (передача із загального
фонду до бюджету розвитку) - 46 506 грн.).
Голова постійної комісії сказав, що постійна комісія рекомендує
здійснити перерозподіл видатків бюджету селищної територіальної громади;
- зменшити
видатки
на
виконання
програми
«Благоустрій
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік» - 300 000
грн., які спрямувати Володимирецькому КЗ КДЮСШ всього - 40 018 грн., з
яких КЕКВ 2111- 32 802 грн., КЕКВ 2120 - 7 216 грн.;
- Володимирецький будинок школярів та юнацтва всього - 259 982 грн., з
яких КЕКВ 2111- 213 100 грн., КЕКВ 2120- 46 882 грн.;
По рекомендації постійної комісії пропонується здійснити перерозподіл
видатків по головному розпоряднику коштів - апарату управління
Володимирецької селищної ради;
- зменшити видатки по КТПКВКБ 0150 (апарат управління селищної ради на
367 150 грн. (заробітна плата з нарахуваннями);

-збільшити видатки на КЕКВ 2240 на 95 000 гри. на придбання комп’ютерної
програми по обліку земель - 65 000 гривень, ЗО 000 грн. на оплату послуг по
стратегії розвитку громади;
- збільшити видатки на КЕКВ 2210 на 11 000 грн. на придбання 2-х принтерів;
-збільшити видатки на КЕКВ 3110 (передати до бюджету розвитку) на
25 000 грн., для придбання двох одиниць комп’ютерної техніки;
-збільшити видатки на КТГЖВКБ 0160 (Служба у справах дітей) - 5 900 грн.
на придбання принтера;
-збільшити видатки на «Цільову програму здійснення землеустрою на
території Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки», а саме на
розробку проекту землеустрою - 41 250 грн., на зміну меж с. Луко та
експертизу по зміні меж с. Великі Телковичі - 49 000 грн.;
-збільшити видатки на програму «Розвиток житлово-комунального
господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2021
рік» в сумі 50 000 грн. (на реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна);
- збільшити видатки на «Програму розвитку місцевого самоврядування
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» на
суму 20 000 грн. (на сплату членських внесків в асоціації органів місцевого
самоврядування);
- збільшити видатки на «Програму матеріально-технічного забезпечення
сесійної та депутатської діяльності на 2021-2025 роки» на 70 000 грн.
Зменшити обсяг видатків на виконання програми «Благоустрій
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік» на 486 400
грн. (2111-398 688 грн., 2120 - 87 712 грн.) - головному розпоряднику коштів
- апарату селищної ради, які спрямувати головному розпоряднику коштів управлінню соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради
для:
- КИП «Володимирецький ПМСД - 50 000 грн. (оплата комунальних послуг та
енергоносіїв),
-КИП «Володимирецька БЛ» - 300 000 грн. (оплата комунальних послуг та
енергоносіїв),
- дошкільного підрозділу Хиноцького НВК - 68 000 грн. (на придбання
двоярусних ліжок (10шт*4000) 5-ти секційних шаф для дитячого одягу
(12 000 грн.) стелажів для іграшок —16000грн.);
- позачергової технічної перевірки засобів обліку електричної енергії ЗЗСО18 000 грн.;
- передати із загального фонду до бюджету розвитку 50 400 грн., а саме на
капітальний ремонт котельні управління соціально-культурної сфери 38 000 грн., на придбання кондиціонера - 12400 грн.
Зменшити обсяг видатків на КТПКВКБ 1130 «Методичне забезпечення
діяльності закладів освіти» на 44 136,75 грн., на КТПКВКБ 3160 «Надання
соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої

допомоги» на 55 863,25 грн., які спрямувати для КЕП «Володимирецька БЛ»
в сумі 100 000 грн. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
Здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів —
Управлінню соціально - культурної сфери Володимирецької селищної
ради:
- зменшити видатки на КТГЖВМБ 5012 «Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 4040 грн.;
- збільшити видатки на КТГЖВМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері
освіти» на виконання «Програми військово-патріотичного виховання молоді
Володимирецької селищної територіальної громади та підготовка до служби
в Збройних Силах України на 2021-2025 роки» на 4040 гривень для участі в II
етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(Джура).
Зменшити видатки фінансовому відділу Володимирецької селищної
ради на ЗО 000 грн., які спрямувати на «Програму розвитку культури та
відзначення державних свят, пам'ятних і ювілейних дат у Володимирецькій
селищній територіальній громаді на 2021 -2025 роки».
Здійснити перерозподіл по об’єктах, які фінансуються за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції :
- зменшити видатки на придбання предметів довгострокового користування на
460 989 грн., які спрямувати на:
- капітальний ремонт котельні Любахівського закладу загальної середньої
освіти Володимирецької селищної ради за адресою: вул.Поліська, 20
с.Любахи
Вараського району Рівненської області (ПКД) - 15 000 грн.;
- капітальний
ремонт
котельні
Берестівської
гімназії
В ол одимирецької
селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Берестівка Вараського
району
Рівненської області (ПКД) - 15 000 грн.;
- капітальний ремонт покрівлі Зеленівської гімназії Володимирецької
селищної ради за адресою: вул.Шкільна,2 с. Зелене Вараського району
Рівненської області (ПКД) - 40 000 грн. ;
- капітальний ремонт покрівлі блоку початкових класів Володимирецького
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Володимирецької
селищної ради за адресою: вул. Поштова, 17 смт. Володимирець Вараського
району Рівненської області (ПКД) - 40 000 грн.;
капітальний ремонт (утеплення
фасадів) Бишляцької гімназії
Володимирецької селищної ради за адресою: вул.Центральна,54 с. Бишляк
Вараського району Рівненської області (ПКД) - 40 000 гри.;
- реконструкція (модернізація) Половлівського НВК "ЗОТТІ І-ІІ ст.-ДНЗ" по
вул. Лесі Українки, 296 в с. Половлі Володимирецького району Рівненської
області (влаштування внутрішніх санвузлів) - 290 989 грн.;

- виготовлення ГЖД на об’єкт «Капітальний ремонт спортивного майданчика
(влаштування багатофункціонального спортивно-ігрового поля із штучним
покриттям)
на
території
Володимирецького
ліцею
«Колегіум»
Володимирецької селищної ради
за адресою: вул. Миру,4 смт.
Володимирець Вараського району Рівненської області» - 20 000 грн. ;
- перейменувати об’єкт «Капітальний ремонт покрівлі Великотелковицької
ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка,65 в с. Великі Телковичі
Володимирецької селиш;ної ради Рівненської області» на «Капітальний
ремонт покрівлі Великотелковицького закладу загальної середньої освіти IIII ступенів Володимирецької селищної ради по вул. Шевченка,65 в с. Великі
Телковичі Вараського району Рівненської області».
Збільшити обсяг доходів спеціального фонду за рахунок надходження
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності на
6 041 грн. та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту 5 959 грн., які спрямувати на видатки бюджету розвитку
(спеціального фонду), а саме на
придбання комп’ютерної техніки для
служби у справах дітей на 12 000 грн.
Блищик Ю.М. поцікавився у депутатів щодо запитань до доповідача,
наявності пропозицій до проекту рішення та необхідності обговорення.
Враховуючи відсутність інших пропозицій до проекту рішення секретар
ради Ю.Блищик поставив його на голосування в цілому із урахуванням
рекомендації постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 2 0
ПРОТИ - О
УТРИМ - О
НЕ ГОЛОСУВАЛИ- 1
ВИРІШИЛИ: Рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021 рік 17552000000
(код бюджету)» прийнятші-з-змінами.
©дається /
Селищний гол

Василь КОВЕНЬКО

