
 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             

                                                              Виконавчий комітет  

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

30. 12. 2020  № 2  

    с.Боратин 

 

Про  розподіл обов’язків між членами 

виконавчого  комітету сільської ради. 

 

Відповідно до ст.ст. 51, 52 та 59 

Закону  України  „Про  місцеве  самоврядувуння  в  Україні”, рішення першої сесії сільської 

ради восьмого скликання від 17.12.2020 «Про утворення  виконавчого комітету ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу», регламенту сільської 

ради, виконавчий комітет  сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету  Боратинської  

сільської ради згідно з додатком. 

       2.Контроль  за виконанням даного рішенняпокласти на  сільського  голову  Сергія  

Яручика. 

  

 

 

Сільський голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

  

Людмила  Сахан 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

    Додаток 

                                                                                                        до рішення виконкому  від 

                                                                                                              30.12.2020 № 2                                       

 

                                                    Розподіл  обов’язків  

                                       між членами виконавчого комітету  

                            Боратинської сільської ради восьмого скликання 

 

         Члени виконавчого комітету  сільської ради  згідно з розподілом функціональних 

обов’язків : 

          сприяють виконанню Конституції України та інших нормативно-правових актів з 

питань віднесених до повноважень виконавчого комітету сільської ради; 

          сприяють розробленню проектів рішень виконавчого комітету сільської ради та 

виконанню прийнятих рішень. 

 

Яручик  Сергій Олександрович - сільський голова, голова виконавчого комітету 

- представляє сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами України; 

- забезпечує виконання повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

- здійснює загальне керівництво діяльністю ради та її виконавчого комітету, 

забезпечує контроль та координацію дій працівників апарату сільської ради та членів 

виконкому; 

- визначає пріоритетні напрямки діяльності ради та її виконкому; 

- забезпечує розробку, підготовку та виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

- вирішує питання захисту прав та законних інтересів членів територіальної громади 

та юридичних осіб на території населених пунктів сільської ради; 

- здійснює державний контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує 

земельні спори в межах своєї компетенції; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населених пунктів сільської ради; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб; 

- організовує оборонну роботу ; 

- здійснює контроль за дотриманням законності та правопорядку, охороною прав і 

свобод громадян; 

- здійснює подання про нагородження державними нагородами, почесними 

грамотами та про присвоєння почесних звань України; 

- веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень. 

 

 

 

 



 

 

Бехнюк  Віктор Миколайович - заступник голови виконавчого комітету 

            - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного 

та культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

- сприяє жителям сіл у підготовці документів, що подаються на розгляд виконавчого 

комітету Боратинської сільської ради; 

-- контролює благоустрій та санітарну очистку населених пунктів сільської ради; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- організовує виконання заходів щодо освітлення вулиць на території сільської ради; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури на 

території населених пунктів; 

- контролює дотримання будівельного законодавства, бере участь у проведенні 

експертиз проектів будівництва та реконструкції об’єктів; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл у сфері 

будівництва, благоустрою та житлово-комунального господарства; 

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

Сахан  Людмила  Андріївна - секретар виконавчого комітету 

- бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного 

та культурного розвитку населених пунктів сільської ради; 

- готує матеріали на розгляд виконкому, сесій ради та доводить їх рішення до 

виконавців і населення; 

- забезпечує явку членів виконкому на засідання виконавчого комітету; 

- забезпечує зберігання документів, пов’язаних із діяльністю виконавчих органів 

місцевого самоврядування; 

- несе персональну відповідальність за стан діловодства, обліку, звітності, ведення 

документації та архівної справи; 

- забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, організовує 

контроль за їх виконанням; 

- забезпечує виклики членів територіальної громади на засідання виконкому; 

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

Косарук  Вікторія  Ярославівна -  член виконкому,  староста сіл Промінь, Мстишин, 

Вербаїв. Коршовець, Лучиці 

        - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

- сприяє жителям сіл Промінь, Мстишин,  Вербаїв. Коршовець, Лучиці у підготовці 

документів, що подаються на розгляд виконавчого комітету Боратинської сільської ради ; 

- здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує земельні 

спори в межах своєї компетенції; 

- контролює благоустрій та санітарну очистку населених пунктів Промінь, Мстишин,  

Вербаїв. Коршовець, Лучиці; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 



- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населених пунктів Промінь, Мстишин,  Вербаїв. Коршовець, 

Лучиці; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб на території населених пунктів Промінь, Мстишин,  Вербаїв. Коршовець, 

Лучиці; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території населених пунктів Промінь, Мстишин,  Вербаїв. 

Коршовець, Лучиці; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл Промінь, 

Мстишин,  Вербаїв. Коршовець, Лучиці  у сфері соціального захисту, культури, освіти, 

спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну 

допомогу; 

- проводить реєстрацію актів цивільного стану у населених пунктах Промінь, 

Мстишин,  Вербаїв. Коршовець, Лучиці, видає розпорядження в межах своєї компетенції.  

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

          

Тарасюк   Марія  Євгеніївна – член виконкому, староста села  Коршів 

        - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

           - сприяє жителям села  Коршів у підготовці документів, що подаються на розгляд 

виконавчого комітету Боратинської сільської ради ; 

- здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує земельні 

спори в межах своєї компетенції; 

- контролює благоустрій та санітарну очистку села Коршів; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населеного пункту  Коршів; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб на території населеного пункту Коршів; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території села  Коршів; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів села Коршів  

у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального 

господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

-  здійснює нотаріальні дії, проводить реєстрацію актів цивільного стану в селі 

Коршів, видає розпорядження в межах своєї компетенції. 

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

         Веремчук  Вадим Богданович -  член виконкому, староста сіл Гірка Полонка,                

                                                                   Полонка, Оздів  

        - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

        - сприяє жителям сіл Гірка Полонка, Полонка, Оздів  у підготовці документів, що 

подаються на розгляд виконавчого комітету Боратинської сільської ради ; 

- здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує земельні 

спори в межах своєї компетенції; 



- контролює благоустрій та санітарну очистку населених пунктів Гірка Полонка, 

Полонка, Оздів; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населених пунктів Гірка Полонка, Полонка, Оздів; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб на території населених пунктів Гірка Полонка, Полонка, Оздів; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території населених пунктів Гірка Полонка, Полонка, 

Оздів; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл Гірка 

Полонка, Полонка, Оздів  у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, 

житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

          Пастерук  Руслана  Миколаївна -  член виконкому.  староста сіл Баківці, Озеряни 

        - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

        - сприяє жителям сіл Баківці, Озеряни  у підготовці документів, що подаються на 

розгляд виконавчого комітету Боратинської сільської ради ; 

- здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує земельні 

спори в межах своєї компетенції; 

- контролює благоустрій та санітарну очистку населених пунктів Баківці, Озеряни ; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населених пунктів Баківці, Озеряни; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб на території населених пунктів Баківці, Озеряни; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території населених пунктів Баківці, Озеряни; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл Баківці, 

Озеряни у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-

комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

- здійснює нотаріальні дії та проводить реєстрацію актів цивільного стану у 

населених пунктах Баківці, Озеряни, видає розпорядження в межах своєї компетенції.  

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

           Яковець  Галина Станіславівна -  член виконкому.  староста сіл Ратнів, Вікторяни 

        - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

        - сприяє жителям сіл Ратнів, Вікторяни у підготовці документів, що подаються на 

розгляд виконавчого комітету Боратинської сільської ради ; 

- здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує земельні 

спори в межах своєї компетенції; 

- контролює благоустрій та санітарну очистку населених пунктів Ратнів, Вікторяни; 



- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населених пунктів Ратнів, Вікторяни; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб на території населених пунктів Ратнів, Вікторяни; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території населених пунктів Ратнів, Вікторяни; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл Ратнів, 

Вікторяни у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-

комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

- здійснює нотаріальні дії та проводить реєстрацію актів цивільного стану у 

населених пунктах Ратнів, Вікторяни, видає розпорядження в межах своєї компетенції.  

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

          Герасимчук  Світлана Володимирівна -  член виконкому.  староста села Лаврів 

        - бере участь у розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та 

культурного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, сільського 

бюджету; 

        - сприяє жителям села Лаврів  у підготовці документів, що подаються на розгляд 

виконавчого комітету Боратинської сільської ради ; 

- здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, вирішує земельні 

спори в межах своєї компетенції; 

- контролює благоустрій та санітарну очистку населеного пункту  Лаврів; 

- організовує виконання заходів щодо ремонту доріг місцевого значення 

комунальної власності сільської ради; 

- здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  

територіальної громади населеного пункту  Лаврів; 

- забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб на території населеного пункту  Лаврів; 

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, 

громадським правопорядком на території населеного пункту  Лаврів; 

- здійснює контроль за дотриманням прав і законних інтересів жителів села Лаврів  у 

сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального 

господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу; 

- здійснюєвиконує нотаріальні дії та проводить реєстрацію актів цивільного стану у 

населеному пункті Лаврів, видає розпорядження в межах своєї компетенції.  

- здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

             Лемчук   Сергій Іванович - член виконкому – сімейний лікар 

- бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного 

та культурного розвитку населених пунктів сільської ради; 

- аналізує стан розвитку охорони здоров’я, вносить пропозиції щодо подальшого 

покращення та розвитку галузі, зміцнення матеріальної бази установ медицини  населених 

пунктів Боратинської сільської ради; 

- контролює діяльність закладів охорони здоров’я на території населених пунктів 

сільської ради; 

- здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, охороною 

навколишнього середовища, сприяє створенню екологічно чистого середовища; 

- приймає участь у розробці перспективних планів охорони довкілля; 



- організовує та відповідає за вирішення  питань соціального захисту населення; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

            Момот  Леонід  Іванович – член виконкому,  фізична особа підприємець 

- бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного 

та культурного розвитку населених пунктів сільської ради;  

- аналізує стан  підприємницької діяльності на території сільської ради  та вносить 

пропозиції щодо  його поліпшення; 

-  забезпечує взаємодію виконкому сільської ради з підприємствами, організаціями, 

установами  усіх форм власності з питань забезпечення  реалізації державної політики у 

сфері господарської діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу.  

- аналізує стан соціального захисту ветеранів, непрацездатних громадян похилого 

віку, інших пільгових категорій населення та вносить пропозиції щодо поліпшення їх 

обслуговування; 

 - аналізує стан використання  земель на території сільської ради, вносить пропозиції 

щодо покращення їх використання;  

- аналізує стан розвитку торгівельного обслуговування, вносить пропозиції щодо 

подальшого  покращення його розвитку, зміцнення матеріальної бази; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

              Бондар  Іван Якович – член виконкому,  фізична особа підприємець 

- бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного 

та культурного розвитку населених пунктів сільської ради;  

- бере участь у  розробці заходів щодо організації  громадського харчування та 

побутового обслуговування населення, вносить пропозиції щодо покращення їх розвитку, 

зміцнення їх матеріальної бази; 

- бере участь у  розробці заходів та програм для організації боротьби зі злочинністю, 

забезпечення охорони громадського порядку, для збереження  колективної та приватної 

власності 

- організовує і контролює роботу з громадськими формуваннями, координує 

оборонну роботу; 

- контролює розвиток транспорту і зв’язку, забезпечення пасажирських перевезень; 

            - виконує інші доручення сільського голови. 

 

              Михалюк    Сергій  Вікторович  – член виконкому,  директор ТОВ «Татрафан» 

- бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного 

та культурного розвитку населених пунктів сільської ради;  

- аналізує стан розвитку освіти, культури, спорту, вносить пропозиції щодо 

подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення матеріальної бази установ 

комунальної власності Боратинської сільської ради; 

- бере участь у розробці програм розвитку спорту та фізичної культури на території 

населених пунктів сільської ради, контролює розвиток фізкультури і спорту на території 

громади; 

- вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в 

естетичному вихованні та вдосконаленню організації дозвілля населення, контролює 

діяльність культурно-освітніх установ; 

- виконує інші доручення сільського голови. 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                  Людмила  Сахан 

 
                                                           



 


	- організовує та відповідає за вирішення  питань соціального захисту населення;

