
укрАiнА
Пi rцiвська ci.tTl,cbKa рада

I{овограл-Волиt+съкого району
Житомирськоi областi

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СIЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

1_5 :ttо,гоt,о 2()2l poKv }l9 15

Ilpo clt.:tиKillltlя чеl,вертоi cecii сiльсьttоi ради

1. Ri;IlroBi;:tIIO ДО rr. 3.В с,r.42,п.4 ст.46, пп. l п,З ст, 50 Закону УкраТl-rи

,.I lpo п,tiсt{еiзс саN/tоlзрялуваI]ня в YKpaTHi " скликат,, :,::,р,у "":]]::i",tъськоТ
рi],tи l]ocbN,IoI.().o,r"ou,ir," 1 березня 2021 року о 12,00 в шриN,Illдеtlнt

с i.l tt,c ькоТ рil.цl"l :

2. tJa роз1,"Ilяд i lзирiurеrлня сесii виFIести tracTyпHi питанlIя:

2.1 .I tptl 3а,гвсрllжеltня звiту про виконання сiльського бюлrкету у 2020

Polti' 
r,l, IIlrzlTr-r-a IО,С ' цirrу фiнансiв ГlirLriBcbKoT

/(оlrовi:tач: ILly:lbl-a 1О,С, - начальник вlд

ci.ltbcbKoT ра/{и.

2. 2. I l ро :]а.гRерлженIlя ГIрограми соцiа.шьного, екоtлоьцi чIIого ],а

ti)lJIь,гyрitоt,о ро:}витку сiльськоТ Ради на2021 piK,

/iоrrовiла.r: I lечорiн i.л. - заступrtик сirtьського I,олови,

2.3.I Ipo с.гвореrIпя Служби у справах пilей ПirцiвськоТ сiльськоТ радltr ,

зtl.г]]ерll)l(е}{ня Ilолоrкенr" npo Слrужбу у справах дir:ей та i1 гран1{,Ittоi

't и CCJ tt,tl OCl]i,

/lоrrовi:tач:Ilо:rilшукI.N4.-ЗасТУПНиксiльськоГоГоJ{оRII.

2.1.IIрос.ГВОреttFIяllеIIТрУI]аДанняадмiнiстраТИВнихПосЛУГ.
/|огrоrзi;iач:ПолiшtукI.N4._ЗасТУПниксiлъсt,коГоГоЛоRи.

2,5.I Iptl с,гвореiltIя сек,тору п,riстобулуваЕIня та архiтек,г)/ри ГJirцiвськоj

ci';lbcbKo'i ради.
l|оrrовi.'tач:ПечорiгrI.А._ЗасТУПнИксlЛЬсЬкоГоГоJlоВи.



2,6.I Ipo l}}IесеIIнЯ зьtiti lto с,груктури та шIтатного розпису cirtbcl,KoT радiи.

/|оrrовi,tач: ГlечорirI Lд. - заступник сiльського голови.

IIpo вtrесеIIня зплiн до сiльського бюджету.

/lоrrоrзiлач: lI_Iульга IO.C. - начальник вiддiлу фirrансiв ПiШiВСЬКОТ

сi"цьськоТ ради.

2.7.I Ipo за,г}]ерд;riеll}lrl 11рограми розвитку фiзичноi ку"цьтури i спор,гу на
.гс1.1tl,горi'f I Iirrtirзсl,коТ ci;rbcbKoT радИ на 2021 - 202З роки.
/Iоlrовi;lач: /,[еплчеlrко П.П. - начальник вiддirrу освiтИ, ciM'T, МОЛОjli Та

сllOp,l\,.

2.8.I lpo за,l]RерiuiеIIIlя ГIрограшли оздоровлеЕI}Iя та вiдtшочинкy дir,ей

I IilrtirзcbrcoT r.сриторiальнот громади на202l - 2024 роки.

l\оlrоrзi;tач: f[еллчеrrко П.ГI. - началъник вiддiлу осtзiти, сiм'i, пло;rодi та

с i Iор,г),.

2"9.Ilpo вI]есеIIIIя змirl до Положення про вiддiл освi,ги, ciM'T, пцо:tt-lj{i 
,la

CIlop,IY I lirttiBcbKoT ci.lrbcbKoi ради та затвердх{еI{FIя йогсl в Tlotзili

pe;taKltiT.

i (оlltlrзi;:1а.t: l1епц.tеrrко Il.П. - начальIrик вiддi"тtу освi,ги, ciNI'T, моJIолl l]а

cllOpl,\I.

].l0.1 l1lo за,rвсрл)кеI]Irrr 11рограми cot]ia_ltbHoT rriдтриN,iки YLlасiIиrtiв A'I'O
(схх]).
/lоllоrзi;tач: I IortirцyK I.N4. - заступник сiльського I,oJIol]t{.

].l l .Ilptl за.гверл)liенIIя у новiй редакцiТ 11рограми N4еltикаNIеIl,го:]IIо]-о
,забезtlс,iеt,rltя гli.llb1,oBиx категорiй FIаселення ПirцiвськоТ ci.llbcbKoT

pajlrt rra 20l9 - 202l роки.
l{оrrовi;tач: I Iо"lriщук I.\4. - заступник сiльського голоtsи.

2 l].l Ipo за,rверлхiеI{Ilrl Програпли гriдтримltи сiп,t'Т, забезпечеltня Гetl;tepHoT

рirзrIос,l,i, запобiт,аIlFIiо, протидtiТ FI&силIэств1, в ciM'T.

/lоrrовiла.l: )tиг),il I.Й. - головний спецiалiст у спра'ах дiтей.

2,lз.IIро ,зit,гВср/liliенIIЯ 11рограМи розвитКу транспортrrоI irlфраст,руl(тури
,l,tl [IIJlrlxoBol,tl I,осподарства ПirцiвськоТ тери,горiальrrоТ гро\Iаllи Ila

202 l -]02З роки.
f lоirtlвi;lаrч: I1ечорirr I.д. - заступник сiльського гоJIови.

2.14.I lpo за,гвср/])кеltI]я 11роr,рап,rи соцiального захлlсту житеJ]iв ПiШiiВСЬКОi

ci. tbcbttcl'i рали rla 2021 - 2022 роки.
/{сlrrовi:tач: 1lечорirт I.л. - заступLIик сiльського гоJIови.



2.15.про затвердження перелiку об'ектiв на територii Пiщiвськоi сiлъськоi

ради,на яких засудженi особи вiдбуватимуть покарання у виглядi

громадсъких робiт та виду безоплатних суспiлъно корисних робiт для

осiб, якi засудженi до покарання у видi громадських робiт
Щоповiдач: Печорiн I.A. - заступник сiльського голови.

2.16.про затвердження перелiку об'ектiв на територii Пiщiвськоi сiлъсъкот

ради, на яких порушники вiдбуватимуть адмiнiстративне стягнення у
виглядi громадських робiт та виду безоплатних суспiльно корисних

робiт для осiб, якi вiдбувають адмiнiстративне стягнення у вигляд1

громадських робiт.
,Щоповiдач: Печорiн I.д. - заступник сiльського годови.

2.|7 .fIро затвердженЕя перелiку об'ектiв на територii Пiщiвсъкоi сiльськоi

РеДи, на яких засудженi особи вiдбуватимутъ покарання у видi

оплачуваних цромадсъких робiт та виду оплачуваних суспiлъно
корисних робiт для осiб, якi вiдбувають адмiнiстративне стягнення у
виглядi громадських робiт
Щоповiдач: Печорiн I.A. - заступник сiльського голови.

2.18.Про звiльненшI окремих категорiй осiб вiд плати за надання

соцiальних послуг.

,Щогrовiдач: Печорiн I.A. - застугIник сiльського голOви.

2. 19.Про приlrинення сiльських виборчих комiсiй бувших KoceHiBcbKoI,

ПовчинськоТ, СередньодеражшIнськоi, СуховiльсъкоТ сiлъсъких рад.

2.2О. Про затвердження Програми пiдтримки для внутрiшньо rтеремiщених

осiб.

2.2з .гфо затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних

дiлянок у впаснiать дJIя iндивiдуалъного садiвництва.

,Щоповiдач: Бойко Л.О. _ головний спецiалiст -землев11орядник.

2 .24 .TIp о затвердження пр о eKTiB з емлеустрою щодо вiдведення з ем елън их

Щоповiдач: Печорiн I.A. - заступник сiлъського голови.

Щоповiдач: Печорiн l.A. - заступник сlльсъкого голови.

2.2|. Про гliдтверджеЕня членства у ВсеукраiЪськiй асоцiацii громад.

,Щоповiдач: Радулевич А.Б. -сiлъський голова.

2.22.TIpo затвердженнrI проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних

дiлянок у власнiсть для ведення особистого селянського господартва.

,Щоповiдач: Бойко Л.О. _ головний спецiалiст _землевпорядник.

.Щоповiдач: Печорiн I.A. заступник сiльсъкого

дiлянок зi змiною цiльового призначення з земель запасу (код К-1



6.00) на землi дJuI ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва (код А-01 .01).
,Щоповiдач: Бойко л.о. - головний спецiалiст -землевпорядЕик.

2.25.про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо
подirry та об' еднаншI земельноi дiлянки сiлъськогосподарського
призначення комунальноi власностi сiльськоi ради.

,Щоповiдач: Бойко Л.о. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.26.Про затвердження протоколу розподiлу земельних часток (паIв).
Щоповiдач: Бойко л.о. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.27.Про BHeceHmI змiн в рiшення ЛЬlЗ4/2-20II cecii VIII скликаннrI
вiд 23 грудня 2020р.<Про наданшI земелъноi дiлянки в оренду>.
flоповiдач: Бойко Л.о. - головний спецiалiст *землевпорядник.

2.28.Про внесення змiн в рiшення NsI04l2-20 II сесii VIII скликання
вiд23 грудня 2020р. <Про затвердженнrI технiчноi документацii iз
землеустрою щодо встановленшI (вiдновлення) меж земельноi
дiлянки в HaTypi (на мiсцевостi)>.
,.Щоповiдач: Бойко л.о. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.29. Про cTBopeншt адмiнiстративноi KoMicii та затвердження Положення
про комiсiю.
,Щоповiдач: Бульбанюк T.I. -секретар ради.

2.ЗO.Про перейменуванIUI н€tзви населеного пункту.
,Щоповiдач: Бульбанюк T.I. -секретар ради.

2.З 1.Про наданнrI дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
ВiДВеДеНня земельноТ дiлянки комуналъноi unu."o.ii Пiщiвськоi
сiльськоi Ради зi змiною цiльового призначення з земель запасу ( под
к.16.00) на (код.А.01.13) землi для iншого сiльсъкогосподарського
призначення.
,Щоповiдач: Бойко л.о. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.З2. Про припиненнrI права користування земельними дiлянками.
,Щоповiдач: Бойко л.о. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.33.Про наданнrI дозволу на виготовлення технiчноi документацii iз
землеусТрою щоДо встановленнrI (вiдновлення) меж земельних
дiлянок в Harypi (на мiсцевостi).
,Щоповiдач: Бойко л.о. - головний спецiалiст -землевпорядник.



2.34.Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок для ведення особистого селянсЬкоГо
господарства.
,Щошовiдач: Бойко Л.О. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.35.Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо
вiдведення земельних дiлянок дJIя надання у власнiоть для ведення
садiвництва.

,Щоповiдач: Бойко Л.О. - головний сгrецiалiот -землевпорядник.

2.36.Про наданшI дозвоJIу на виготовлення технiчноi документацii iз
землеустрою щодо подiлу земелъноi дiлянки сiльсъкогосподарського
призначення комунальноi власностi сiльськоi ради для подалъшоГО
наданшI у власнiсть та користуваннrI земельних дiлянок |ромаДянам.
ДЬповiдач: Бойко Л.О. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.37. Про наданшI земельних дiлянок в оренду.

,Щоповiдач: Бойко Л.О. - головний спецiалiст -землевпорядник.

2.3 8.Розгляд депутатського запиту та зверненнrI дешутатiв Пiщiвськоi
сiльськоi ради.
,Щоповiдач: Радулевич А.Б. - сiлъський голова.

2. 3 9. Р озгляд деtryтатського зверненнrI нар одного деtIутата Укр аiни
сiльськоi ради Кицака Богдана Вiкторовича.
,Щоповiдач: Булъбанюк T.I. - секретар ради.

2.40. Розгляд звернення депутатiв Житомирськоi обласноi ради.
,Щоповiдач: Бульбапюк T.I. - секретар ради.

2.41.Про вiдзначення жителiв територiальноi qромади за активну 1^IacTb в
qромадському життi, значний особистий внесок в благоустрiй
населених пунктiв сiльсъкоiради.
,.Щоповiдач: Радулевич А.Б. - сiлъський голова,--,

2.42. Про внесення змiн до Статуту комунаJIьного пiдприемства
Пiщiвськоi сiлъськоi ради <ПiщiвЕкоIнвест>> та затвердженнrI його в
новiй редакцii.
.Щоповiдач: Полiщук I.M. - заступник сiлъського гоJIови.

2.43. Про надання в оренду нежитJIових примiщенъ Пiщiвськоi сiльськоi
ради KoMyHEIJIbHoMy некомерцiйному пiдприемству <I_{eHTp гrервинноi
медико-санiтарноi допомоги Чижiвськоi сiльськоi ради Новоград-
Волинсъкого району Житомирськоi областi>

,Щоповiдач: Бульбанюк T.I. - секретар ради.



l

l

2.44. Про передачу майна з балансу Пiщiвськоi сiльськоi ради на баланс
вiддiлу фiнансiв Пiщiвськоi сiльсъкоi ради.
,Щоповiдач: Буняк л.в. - начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi-головний бухгалтер.

2.45.Розгrrяд зЕt Iв про ЕаданшI матерiальноi допомоги.
,Щоповiдач: Бульбанюк T.I. - секретар ради.

2.46.Рiзне.

2.47.Розгляд листiв та звернень, що надiйпrли до сiльськоi ради.
.Щоповiдач: Бульбанюк T.I. - секретар ради.

З. На сесiю запросити: старост, начаJIъникiв вiддiлiв , спецiалiста-
землевпорядника - Бойко Л.о. та заступникiв сiльського голови -

сiлъський А.Б.Радулевич

"#Фь'./ lпr/r' \1
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