
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2020 № 17/280 

      с.Боратин  

Про   розпорядження сільського  

голови прийняті в міжсесійний  

період. 

 

               Відповідно до Закону України «Про мсцеве самоврядування  в Україні»,                                          

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

     1. Затвердити розпорядження  сільського голови прийняті  в міжсесійний період: 

          № 50/1.3 від  23.07.2020 « Про надання матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань Бецелюк В.В.».   

          № 51/1.3 від  23.07.2020 « Про надання матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань Казаковій І.В.».   

          № 52/1.3 від 23.07.2020  «Про преміювання працівників у липні місяці.»  

          № 53/1.3 від 23.07.2020  « Про преміювання директора  КП «Боратин .»  

          № 55/1.3 від 03.08.2020  «Про надання матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових  питань  Максимчук А.Я.»  

          № 58/1.3 від 05.08.2020   « Про надання матеріальної допомоги  на вирішення 

соціально-побутових питань Шепетю О.П.»  

          № 61/1.3 від 17.08.2020  «Про преміювання працівників сільської ради  з нагоди Дня 

Незалежності України».  

          № 64/1.3 від 25.08.2020  «Про преміювання працівників у серпні місяці.»  

          № 64а/1.3 від 25.08.2020  « Про преміювання директора  КП «Боратин .»  

          № 65/1.3 від 31.08.2020  «Про впорядкування умов оплати праці працівників сільської 

ради.»  

          № 67/1.3 від 05.08.2020   « Про надання матеріальної допомоги  на вирішення 

соціально-побутових питань Баранецькій Л.С.»  

          № 68./1.3 від 01.09.2020 «Про дозвіл  на викладання додаткових годин». 

          № 69./1.3 від 01.09.2020 «Про дозвіл  керівникам закладів дошкільної освіти 

працювати вихователями». 

          № 71/1.3 від 01.09.2020 «Про введення у освітніх закладах асистентів вчителя ЗНЗ».  

          № 72/1.3 від 10.09.2020 «Про внесення змін до штатного розпису централізованої 

бухгалтерії бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти при виконавчому комітеті 

Боратинської сільської раді».  

          № 73/1.3 від 11.09.2020 «Про введення у Рованцівській  ЗОШ асистента вчителя  

ЗНЗ».  



          № 76/1.3 від 14.09.2020   « Про надання матеріальної допомоги  на вирішення 

соціально-побутових питань  Терещенко Н.М.»  

          № 78/1.3 від 21.09.2020   « Про надання матеріальної допомоги  на вирішення 

соціально-побутових питань Фіц  А.М.»  

          № 79/1.3 від 23.09.2020   « Про надання матеріальної допомоги  на вирішення 

соціально-побутових питань Мороз М.П.»  

          № 80/1.3 від 23.09.2020  «Про преміювання працівників у вересні місяці.»  

          № 81/1.3 від 23.09.2020  « Про преміювання директора  КП «Боратин .»  

          № 82/1.3 від 29.09.2020  « Про преміювання до професійного свята  «Дня працівників 

освіти» працівників навчальних закладів Боратинської сільської ради»  

          № 82/1.2 від 15.07.2020 « Про намір закупівлі  легкового автомобіля типу «універсал» 

(ДК 021:2015 – 3410000-1 – Легкові автомобілі)»  

          № 83/1.2 від 15.07.2020  «Про внесення змін до паспортів бюджетних  програм на 2020 

рік». 

          № 84/1.2 від 16.07.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

          № 85/1.2 від 30.07.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

          № 86/1.2 від 30.07.2020  «Про затвердження проектно-кошторисної документації за 

робочим проектом «Реконструкція перехрестя (кільцева роз’язка ) доріг місцевого значення 

О 030849 Луцьк-Рованці О 030850 Боратин- Вербаїв-Лучиці в с.Рованці Луцького району 

Волинської області»   

            № 87/1.2 від 18.08.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

          № 88/1.2 від 18.08.2020  « Про надання матеріальної допомоги  з нагоди Дня 

Незалежності учасникам бойових дій (АТО).»  

          № 91/1.2 від 28.08..2020 «Про організацію та норми видатків на харчування 

здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Боратинської сільської ради  у І 

семестрі 2020-2021 навчального року » 

         № 92/1.2 від 01.09.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

         № 93/1.2 від 16.09.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

         № 99/1.2 від 17.09.2020 «Про надання матеріальної допомоги  до Міжнародного дня 

людей похилого віку»  

         № 101/1.2 від 17.09.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

         № 102/1.2 від 17.09.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

         № 103/1.2 від 23.09.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

          № 104/1.2 від  23.09..2020 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 

2020 рік»  

           № 108/1.2 від  01.10..2020 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 

2020 рік»  

           № 109/1.2 від 09.10.2020  « Про надання матеріальної допомоги до  Дня Захисника  

України»  

            2. Всі інші розпорядження сільського голови прийняти до відома.  

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Сахан                  


