
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

03 березня 2021  року № 4/15                                                                                                    

с.Боратин  

 

Про внесення змін до  

Положення про старосту  

  

Керуючись пунктами 1 та 2 частини третьої статті 26, статею 541,частиною першою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 

16.07.2020року №805-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства»  та у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві, 

з метою забезпечення реалізації повноважень старост на території  Боратинської сільської 

ради,  Боратинська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести  до пункту 3.1 Положення про старосту, затвердженого рішенням сільської 

ради від 04.12.2020 № 1/10, такі зміни: 

   1.1. Підпункт 3.1.14 вважати підпунктом 3.1.26. 

          1.2. Внести підпункти такого змісту: 

3.1.15. Вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону 

України «Про нотаріат»; 

3.1.16. Проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною 

другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»; 

3.1.17. Проводити реєстрацію  місця проживання  та зняття з реєстрації місця 

проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», постанови КМУ №27 від 02.03.2016 року «Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 

до Єдиного державного демографічного реєстру»; 

3.1.18. Забезпечувати ведення військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників, згідно Закону України «Про оборону України», Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу»; 



3.1.19. Здійснювати заходи із ведення Реєстру територіальної громади на території 

відповідних населених пунктів; 

3.1.20. Подавати списки  землевласників, землекористувачів до податкових органів на 

проведення оподаткування; 

3.1.21. Здійснювати контроль за сплатою земельного податку, орендної  плати 

фізичними та юридичними  особами; 

3.1.22. Надавати довідки  фізичним та юридичним  особам про наявність земельних 

ділянок та їх розмір і інші довідки передбачені чинним законодавством України, несе 

відповідальність за їх зміст і форму; 

3.1.23. Подавати  пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних  з 

регулюванням  земельних відносин на території відповідних населених пунктів; 

3.1.24. Вести погосподарські книги; 

3.1.25. Стежити  за виконанням  заходів з охорони земель. 

2.  Секретарю сільської ради  з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення 

оприлюднити його на офіційному веб-сайті Боратинської  сільської ради. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на Боратинського сільського голову 

Сергія Яручика.  

  

  

  

Сільський  голова                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 


