
 

 
МАР’ЯНІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ 
 

12 грудня 2022 року                 смт Мар’янівка                                 № 168-р 
 

Про скликання тридцять четвертої чергової 
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»: 
 
І. Скликати XXXIV (тридцять четверту) чергову сесію восьмого скликання 

22 грудня 2022 року о 10.00 годині в приміщенні Будинку культури 
смт Мар’янівка. 

 
II. На розгляд сесії внести питання: 
1. Про затвердження порядку денного XXXIV (тридцять четвертої) 

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

 
2. Про затвердження Програми розвитку культури у Мар’янівській 

селищній раді на 2023-2025 роки. 
Інформує: Оксана Киричук, директор КЗ "Центр надання культурних послуг 
Мар’янівської селищної ради". 

 
3. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Мар’янівської селищної ради на 2023-2025 роки. 
Інформує: Ольга Лакиш, начальник відділу освіти, молоді, спорту та охорони 
здоров’я. 

 
4. Про затвердження соціальної Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2023-
2025 роки. 
Інформує: Ольга Повзун, в.о. начальника служби у справах дітей, головний 
спеціаліст.  
 
5. Про затвердження Програми підтримки добровольчого формування 
Мар’янівської селищної територіальної громади на 2023 рік. 
Інформує: Людмила Іванушко, головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту  Мар’янівської селищної ради  



 
 

6. Про внесення змін до Програми інформатизації Мар’янівської селищної 
ради на 2021 - 2025 роки.
Інформує: Ольга Васюренко, секретар селищної ради.
 
 

7. Про внесення 
«Про затвердження Програми благоустрою населених
селищної ради на 2022
Інформує: Ірина Білокурець, в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 
господарської діяльності, головний спеціаліст

 
8. Про внесення змін до рішення селищної ради від 01.12.2021 №20/9 «Про 

затвердження Програми
житлово-комунального
Інформує: Ірина Білокурець, в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 
господарської діяльності, головний спеціаліст

 
9. Про внесення змін до рішення

«Про затвердження Програми
-2026 роки». 
Інформує: Надія Харчук,
охорони навколишнього

 
10. Про затвердження бюджету Мар’янівської

громади на 2023 рік. 
Інформує: Катерина Павлік, начальник фінансового

 
III. Рекомендую головам постійних

21 грудня 2022 року.
ради та начальників відділів

 

 
 Людмила Яцько 
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Про внесення змін до Програми інформатизації Мар’янівської селищної 
2025 роки. 

Ольга Васюренко, секретар селищної ради. 

 змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 №21/16 
Програми благоустрою населених пунктів

селищної ради на 2022-2025 роки». 
Ірина Білокурець, в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

господарської діяльності, головний спеціаліст 

. Про внесення змін до рішення селищної ради від 01.12.2021 №20/9 «Про 
Програми підтримки Мар’янівського виробничого

комунального господарства на 2021-2025 роки».
Ірина Білокурець, в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

господарської діяльності, головний спеціаліст 

змін до рішення селищної ради від 28.12.2021 №22/18 
Програми Питна вода Мар’янівської селищної ради на 2022 

чук, в.о. начальника відділу земельних
навколишнього середовища, головний спеціаліст

. Про затвердження бюджету Мар’янівської селищної

Катерина Павлік, начальник фінансового відділу.

Рекомендую головам постійних комісій організувати роботу комісій до 
21 грудня 2022 року.IV. На сесію запросити старост Мар’янівської

відділів апарату селищної ради. 

Про внесення змін до Програми інформатизації Мар’янівської селищної 

селищної ради від 23.12.2021 №21/16 
пунктів Мар’янівської 

Ірина Білокурець, в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

. Про внесення змін до рішення селищної ради від 01.12.2021 №20/9 «Про 
виробничого управління 

2025 роки». 
Ірина Білокурець, в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

селищної ради від 28.12.2021 №22/18 
селищної ради на 2022 

земельних ресурсів та 
середовища, головний спеціаліст. 

селищної територіальної 

відділу. 

організувати роботу комісій до 
запросити старост Мар’янівської селищної 

 


