
 

   

   
ГОРОДИЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ           

                                                   СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

Проект РІШЕННЯ 

                                                     с. Городище                            

 

Про затвердження розпоряджень сільського голови, 

прийнятих у міжсесійний період 

 

 Керуючись ст. 26 та ст.. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Соколюк С.В.,  

Городищенська сільська рада 

                              В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити розпорядження сільського голови, прийняті в міжсесійний 

період:  

16/01.02 від 02.03.2020 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної 

посади 

17/01.02 від 12.03.2020 Про запобігання поширення на території України 

коронавірусу COVID-19  та створення комісії ТЕБ та НС Городищенської 

сільської ради 

17-1/01.02 від 12.03.2020 Про забезпечення участі у ХV літніх сільських 

спортивних іграх серед колективів фізичної культури сільських рад,сіл і 

збірних ОТГ та ХVІІІ спортивних ігор школярів серед ЗОШ району,ЗОШ  ОТГ 

та збірних ОТГ в 2020році 

18/01.02 від 13.03.2020   Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва «Поточний ремонт зовнішнього входу в харчоблок 

Угринівського закладу загальної середньої освіти Городищенської сільської 

ради по вул. Шевченка,6 в селі Угринів Горохівського району Волинської 

області» (14 000грн) 

19/01.02 віл 13.03.2020    Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва «Поточний ремонт кабінету інформатики 

Угринівського закладу загальної середньої освіти Городищенської сільської 

ради по вул. Шевченка,6 в селі Угринів Горохівського району Волинської 

області» (80 000грн) 

20/01.02 від 13.03.2020 Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва «Поточний ремонт харчоблоку(санвузла) 

Угринівського закладу загальної середньої освіти Городищенської сільської 

ради по вул. Шевченка,6 в селі Угринів Горохівського району Волинської 

області» 

21/01.02 від 16.03.2020 Про створення комісії з інвентаризації майна 

22/01.02 від 16.03.2020 Про скликання п’ятдесят шостої (двадцять 

сьомої)позачергової сесії сільської ради 



23/01.02 від18.03.2020  Про затвердження зведених кошторисних розрахунків 

вартості об’єктів будівництва 

24/01.02 від 18.03.2020 Про затвердження проектно-кошторисної документації 

(очищення водойми в с.Бережанка 199,921 тис.грн) 

25/01.02 Про затвердження плану заходів щодо запобігання виникненню пожеж 

в екосистемах Городищенської сільської ради протягом пожежонебезпечного 

періоду 2020 року 

26/01.02від 23.03.2020 Про затвердження зведених кошторисних розрахунків 

вартості об’єктів будівництва 

27/01.02 від 23.03.2020 Про здійснення заходів з метою запобігання поширенню 

на території Городищенської ОТГ гострої респіраторної інфекції , спричиненої 

корона вірусом COVID-19 

27-1/01.02 від 24 березня 2020 року Про створення комісії з перевірки 

готовності та приймання робіт з поточного середнього ремонту доріг 

комунальної власності Городищенської сільської ради 

27-2/01.02 від 24 березня 2020  року Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2020 рік 

28/01.02 від 30.03.2020 Про внесення змін до помісячного розпису видатків по 

загальному фонду сільського бюджету 

29/01.02 від 30.03.2020 Про призупинення конкурсу на заміщення вакантної 

посади посадових осіб місцевого самоврядування  

30/01.02 від 31.03.2020 Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 років 

30-1/01.02 від 31.03.2020 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2020 рік 

31/01.02 від 01.04.2020 Про умови роботи закладів культури та бібліотек 

Городищенської сільської ради в умовах карантину 

32/01.02 від 08.04.2020 Про затвердження затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Нове будівництво 

сільського стадіону в с.Городище Луцького району Волинської області 

(Коригування) -159,41537тис.грн 

33/01.02 від 14.04.2020 Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва «Улаштування благоустрою скверику на 

комунальній земельній ділянці по вул..Шевченка в с.Угринів Горохівського 

району 

34/01.02 від 21.04.2020 Про підсумки проведення огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності учнів закладів загальної середньої освіти Городищенської 

громади «Дивосвіт дитячих талантів» у 2019-2020 н.р. 

35/01.02 від 23.04.2020 Про заборону відвідування громадянами кладовищ 

місць окремих поховань на території Городищенської сільської ради 

36/01.02 від 23.04.2020 Про закріплення територій обслуговування закладами 

освіти Городищенської сільської ради 

37/01.02 від 29.04.2020 Про посилення карантинних заходів на території 

с.Михлин 

38/01.02 від  08.05.2020 Про внесення змін до річного розпису видатків по 

загальному та спеціальному фонду сільського бюджету на 2020  рік 



39/01.02 від 15.05.2020 Про підготовку матеріально-технічної бази закладів 

освіти Городищенської сільської ради до роботи в новому 2020/2021 

навчальному році та осінньо-зимовий період 

40/01.02 від 19.05.2020 Про внесення змін до річного розпису видатків по 

спеціальному фонду сільського бюджету на 2020 рік 

41/01.02 від 26.05.2020 Про скликання п’ятдесят сьомої (двадцять восьмої) 

позачергової сесії сільської ради. 

  

 

 

 

 

 

Голова                                                                              Світлана СОКОЛЮК 
 

 

Турій Л.А. 




