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МАР’ЯНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ 
 
15 грудня 2022 року                     смтМар’янівка                                         № 172-р 

 
Про перенесення засідання тридцять третьої позачергової 

сесії Мар’янівської селищної ради 
 

Відповідно до п.20 ч.4 ст.42, ч.4, 7, 10 ст. 46, ч. 8 ст. 59  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 35 Регламенту Мар’янівської 
селищної ради 8 скликання, у зв’язку з відсутністю необхідної кількості 
депутатів на пленарному засіданні селищної ради: 

 
І. Перенести засідання ХХХІІІ (тридцять третьої) позачергової сесії 

Мар’янівської селищної ради на 19 грудня 2022 року о 10.00 годині, яка була 
скликана розпорядженням Мар’янівського селищного голови від 12 грудня 
2022 року № 167-р. 

ІІ. На розгляд сесії внести питання: 
 
1. Про затвердження порядку денного ХХХІІІ (тридцять третьої) 

позачергової сесії Мар’янівської селищної ради. 
Інформує: Олег Басалик, селищний голова. 
 

2. Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти в 2023 
році. 
Інформує: Ольга Лакиш, начальник відділу освіти, молоді, спорту та охорони 
здоров’я. 
 

3. Про організацію харчування дітей в закладів загальної середньої 
освіти в 2023 році. 
Інформує: Ольга Лакиш, начальник відділу освіти, молоді, спорту та охорони 
здоров’я. 
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5. Про внесення змін до рішення Мар’янівської селищної ради від 23 

червня 2021 року № 13/2 «Про затвердження Програми розвитку освіти 
Мар’янівської селищної ради на 2021-2025 роки» (зі змінами). 
Інформує: Ольга Лакиш, начальник відділу освіти, молоді, спорту та охорони 
здоров’я. 
 

6. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 № 21/18 
«Про затвердження Програми підтримки Трудового архіву Горохівської міської 
ради Луцького району на 2022-2025 роки». 
Інформує: Людмила Яцько, начальник відділу організаційно-кадрової та 
правової роботи. 
 

7. Про затвердження Програми «Забезпечення особистої безпеки громадян, 
забезпечення безпеки дорожнього руху на території Мар’янівської селищної 
ради  та  протидії  злочинності на 2023-2026 роки». 
Інформує: Юлія Лиса, головний спеціаліст–юрисконсульт відділу 
організаційно-кадрової та правової роботи. 

 
8.  Про затвердження розпорядження селищного голови від 02.12.2022 № 

159-р «Про використання автомобіля». 
Інформує: Руслан Федюк, начальник відділу містобудування та архітектури, 
комунальної власності, інвестицій. 

 
9. Про передачу у тимчасове користування нежитлового приміщення. 

Інформує: Юлія Лиса, головний спеціаліст–юрисконсульт відділу 
організаційно-кадрової та правової роботи. 

 
10. Про включення  коммунального майна до переліку першого. 

Інформує: Оксана Киричук, директор КЗ "Центр надання культурних послуг 
Мар'янівської селищної ради". 
 

11. Про внесення змін до рішення Мар’янівської селищної ради від 
23 грудня 2021 року № 21/22 «Про бюджет Мар’янівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік». 
Інформує: Катерина Павлік, начальник фінансового відділу. 
 

12. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельноїділянки для обслуговування 
Мар’янівської пожежної охорони. 
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Інформує: Надія Харчук, в.о. начальника відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього середовища, головний спеціаліст 
 
 

ІІІ. Рекомендую головам постійних комісій організувати роботу комісій до 
19 грудня 2022 року. 

 
ІV. На сесію запросити старост Мар’янівської селищноїради та 

начальників відділів апарату селищної ради. 
 

 
 
Людмила Яцько 


