
 

Б О Р А Т И Н С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А  

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В О С Ь М О Г О  С К Л И К А Н Н Я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

05  жовтня  2021 року  № 9/3 

  с.Боратин 

 

Про Звернення депутатів Боратинської 

сільської ради щодо передачі документації   

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати Звернення депутатів Боратинської сільської ради. 

2. Доручити Боратинському сільському голові  Сергію Яручику забезпечити: 

2.1. Направлення вищезгаданого Звернення до депутатів Луцької районної ради, 

голови Луцької районної ради, директора комунального підприємства 

«Райтеплобуд». 

2.2. Оприлюднення тексту звернення на офіційному веб – сайті Боратинської 

сільської ради.   

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Сергія  

Яручика. 

 

 

 

Сільський голова              Сергій  ЯРУЧИК  

Цейко Ю.Ф. 

 

 

 

 

 

 



Депутатам Луцької районної ради  

VІІІ скликання 

Голові Луцької районної ради 

Директору КП «Райтеплобуд» 

 

Звернення 

депутатів Боратинської сільської ради 

Луцького району Волинської області 

 

 Відповідно до рішення Торчинської селищної ради від 12 лютого 2021 

року № 5/10 «Про передачу будівель та майна з комунальної власності 

Торчинської селищної ради  в комунальну власність Боратинської сільської 

ради» та рішення Боратинської сільської ради від 30 червня 2021 року  № 7/21 

«Про надання згоди на прийняття будівель та майна з комунальної власності 

Торчинської селищної ради в комунальну власність Боратинської сільської 

ради» нашій територіальній громаді передано будівлі та майно, які 

знаходяться за адресою м. Луцьк, вул. Шевченка, буд. 88 та м. Луцьк, вул. 

Львівська, буд. 30. 

 Для проведення державної реєстрації переходу права власності на 

об’єкти нерухомого майна, просимо Вас передати Боратинській сільській раді 

наявні у Вас документи, що стосуються вищевказаних будівель та майна. 

 Одночасно інформуємо, що з утворенням та початком роботи КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради», 

гостро постала необхідність перенесення робочих місць працівників відділу 

освіти Боратинської сільської ради з приміщення Боратинської амбулаторії. 

Вільні адміністративні приміщення з належними умовами праці на балансі 

сільської ради відсутні. 

 У зв’язку з цим гарантуємо відсутність будь-яких намірів щодо 

продажу вищевказаного майна та будівель. 

 

З повагою, 

Депутати Боратинської сільської ради. 

  

 
 


	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

