
 

МАР’ЯНІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
13  грудня 2022 року                        смт Мар’янівка                                 №169- р 
 

Про скликання та проведення засідання виконавчого комітету 
Мар’янівської селищної ради 

 
 

 Відповідно до  пп. 7 ч.3 ст.42, ч.2 ст.52, ст.53 Закону України «Про  
місцеве самоврядування в Україні»: 

 
I. Скликати та провести засідання виконавчого комітету Мар’янівської 

селищної ради 16 грудня 2022 року о 10.00 год в приміщенні  Мар’янівської 
селищної ради. 

 
        II. Внести на розгляд  виконавчого комітету селищної ради наступні 
питання: 
        1. Про схвалення прєкту Програми розвитку культури у Мар’янівській 
селищній раді на 2023-2025 роки. 
       2. Про схвалення проєкту Програми розвитку фізичної культури та спорту 
Мар’янівської селищної ради на 2023-2025 роки 
      3. Про схвалення проєкту Програми підтримки добровольчого формування 
Мар’янівської селищної територіальної громади на 2023 рік. 
      4. Про схвалення проєкту Програми підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Горохівський центр первинної медичної 
допомоги» Горохівської міської ради на 2023 рік. 
      5. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Мар’янівської 
селищної ради на 2023 рік та І квартал 2023 року. 
      6. Про створення комісії з обстеження об’єктів пошкоджених внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, які розміщенні на території 
Мар’янівської селищної територіальної громади. 
      7. Про припинення опіки над дитиною-сиротою.  
      8. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 
прав. 
     9. Про надання дозволу на укладення договору дарування  нерухомого майна 
(житлового будинку) право користування яким мають малолітні діти. 
     10. Про надання одноразової фінансової допомоги. 
    11. Про присвоєння адреси нерухомого майна в смт Мар’янівка 
    12. Про присвоєння адреси нерухомого майна в с. Борочиче. 
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     13. Про розгляд заяви гр. Іванової О.В. про вихід з членів особистого 
селянського господарства. 
     14. Про розгляд заяви гр. Іванової А.В. про вихід з членів особистого 
селянського господарства. 
     15. Про схвалення проєкту бюджету Мар’янівської селищної територіальної 
громади на 2023 рік. 

        

        IIІ. Відділу організаційно-кадрової та правової роботи Мар’янівської 
селищної ради (Людмила Яцько) повідомити членів виконкому, начальників 
структурних підрозділів селищної ради про дату, час та місце проведення 
засідання виконавчого комітету. 

 
 
 
Людмила Яцько 


