
 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             

                                                              Виконавчий комітет  

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

 

30. 12. 2020  № 1 

    с.Боратин 

Про затвердження порядку денного 

засідання виконавчого комітету 
 
        

Відповідно до ч.14 ст.46, ст.11 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  

виконавчий комітет Боратинської сільської ради 

 

                                                В И Р І Ш И В : 

      Затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету Боратинської сільської 

ради: 

          1. Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету 

       2. Про розподіл обов’язків  між членами виконавчого комітету  сільської ради. 

          3. Про регламент  виконкому сільської ради.  

          4. Про утворення адміністративної комісії. 

          5.  Про організацію та проведення конкурсу  з визначення виконавця  послуг з 

вивезення  побутових відходів на території Боратинської сільської ради.  

          6. Про план роботи виконкому на 2021 рік. 

          7. Про виведення  з членів особистого селянського господарства.  

          8. Про надання матеріальної допомоги жителям сільської ради 

          9. Про створення комісії для визначення норм  надання послуг з вивезення побутових 

відходів. 

        10. Про грошові норми витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей  

у закладах дошкільної освіти. 

           11. Про  грошові норми витрат на харчування дітей  закладах загальної середньої 

освіти. 

         12. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         13. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         14. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці 

         15. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         16. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         17. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         18. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         19. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

         20. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці 

         21. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  



22. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

23. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

24. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

25. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

26. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

27. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

28. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

29. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

30. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

31. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

32. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

33. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

34. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

35. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

36. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

37. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

38. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

39. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 40. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 41. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 42. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 43. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 44. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 45. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 46. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 47. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 48. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці 

 49. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

50. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

51. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

52. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 53. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

54. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 55. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

56. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 57. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

58. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

59. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 60. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці  

 61. Про  присвоєння поштової адреси земельній  ділянці релігійної організації 

 62. Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     Сергій  ЯРУЧИК 
 

 


	10. Про грошові норми витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей
	у закладах дошкільної освіти.
	11. Про  грошові норми витрат на харчування дітей  закладах загальної середньої освіти.

