
                                                                       
 

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          
                                                                Сьомого    скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

      22.12. 2018  №  7/2 

            с. Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

сьомої сесії  сьомого скликання  

Боратинської сільської ради. 

 

                 Відповідно до  пункту 14 статті  46  Закону України «Про місцеве  самоврядування 

в Україні», сільська рада  

                                       

                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

          Затвердити  для  розгляду  сьомої сесії сільської ради такий порядок  денний:  

           

         1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

             Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

         2. Про  сільський бюджет на 2019 рік 

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         3. Про Програму розвитку місцевого самоврядування  Боратинської сільської ради на 

2019-2021 роки.  

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         4. Про Програму розвитку та підтримки обдарованих і талановитих  учнів  

Боратинської сільської ради на 2019-2021 роки.  

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

         5. Про внесення змін  до Програми фінансової підтримки  комунального 

некомерційного підприємства «Луцький  районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  на 2018-2019 роки. 

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

        6. Про передачу земельних ділянок Державної власності  у комунальну власність.  

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        7. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Гальчуну М.Д.  

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        8. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Тимощуку В.Є. 

            Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        9. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Новак І.Б. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



          10. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування магазину автозапчастин, приладдя та  

СТО Тижуку С.П. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          11. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної  

земельної ділянки для використання під шиномонтаж, автомийку, СТО та торгівлю 

будматеріалами Смітюху Д.І. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          12. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТзОВ 

«Волинь-зерно-продукт» 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          13. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Сокол А.А. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          14. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Стасюк В.С. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

          15. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для розміщення автостоянки Смітюху В.І. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          16. Про надання дозволу на розроблення детального плану території власної 

земельної ділянки для розміщення автостоянки Смітюху Д.І. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          17. Про затвердження детального плану території земельних ділянок по об’єкту «ПЛ 

330кВ Луцьк пінічна – Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ Луцьк північна та ПС 

330 кВ Тернопільська». 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           18. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           19. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Романюк С. П.   

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           20. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Зваричу А.В. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           21. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Анікіну К.І. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           22. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Фалату І.І. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           23. Про  затвердження   проекту землеустроющодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Середяку Ю.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           24. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Когутаничу В.В. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



            25. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Миронюку П.Г. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            26. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Кудрі Т.К. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            27. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Коновалюк А.П. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            28. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Близнюк К.П.  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            29. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Шевчуку О.П. 

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            30. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Казимірчук О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                  Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            31. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Кузьміч  Н.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            32. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Лук’яновій І.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            33. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Хомик П.С. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            34. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної  

ділянки у власністьСивій О.А. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            35. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Смедюка М.П. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова  

            36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність Кокоші О.М. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Шевчуку В.П.    

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Смедюк І.Є.  для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Смедюк І.Є. для ведення 

особистого селянського господарства.   

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Кудрі Т.К.    

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її  у власність Шолотюк Д.О.    



                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

          42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Дженджері С.П. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           43. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Дячуку А.А. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           44. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної   

ділянки  у  власність Ярмолюк Т.М. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           45. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Гапанюк А.Є. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

           46. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

(цільове призначення якої змінюється) Тимчишину В.І.       

                 Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова  

           47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Самусік  Н.В..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова  

           48. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Любохинцю М.Д. 

                  Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

            49. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  і  надання  земельної  

ділянки  у  власність Кушнеруку О.М. 

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

            50. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної  

ділянки у власність Яковлюк Р.Л. 

                   Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

            51. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної 

ділянки у власність Ковальчуку І.О. 

                   Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

            52. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання  земельної 

ділянки у власність Осіповій Г.А. 

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

            53. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки  у власність Шафранюку О.В.                                             

                    Інформує: Яручик С.О.  – сільський голова 

             54. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної 

ділянки у власність Костецькому В.В. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             55. Про внесення змін до рішення сільської ради від 03.08.2018 № 5/5 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік.» 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             56. Про внесення змін  до рішення сільської ради № 5/5 від 03.08.2018 «Про 

встановлення ставок та пільг земельного податку на 2019 рік». 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             57. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної 

ділянки у власність Смолці  М.В. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             58. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Чернецькій В.Б. 



                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             57. Про  надання дозволу на підписання акту приймання-передачі межових знаків.  

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             60. Про продовження договору орендиземельної ділянки.  

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             61. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             62. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Боярин Л.А. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Сенюті Г.І. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Гацик Л.І. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             66. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

будівництвата обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Литвиновій Т.О. 

.                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

             67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Яковлюк  Л.Б. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  Смітюх Л.В. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  Врублевському М.А. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова      

            70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Андрійчуку Б.Р. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова      

           71. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр.Пличук В. В. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            72. Про відміну рішення Боратинської  сільської ради від 30.05.2018 № 4/67 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            73.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд  Хахаєвій Т.Я. 

                  Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            74. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр.Ільюку В.Т. 

                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            75.  Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   будівництва   та обслуговування житлового   будинку,  

господарських будівель   і   споруд Кушнір Л.Є. 



                   Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

            76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Сидорук Г.М. 

                     Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              77.  Про надання дозволу  на складання технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок.  

                     Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Зінчуку  Н.М. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва Тригубчак О.В. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              80. Про звільнення від сплати земельного податку 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              81. Про  надання дозволу  на оренду приміщень  для розміщення відділень 

поштового зв’язку. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              82. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр. Мазурцю С.М. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              83. Про   надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки для   ведення особистого селянського господарства гр .Герасимчук О.П. 

і  гр.Петрову В.П. 

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              84. Про перенесення розгляду заяви Патути  Р.М.   

                     Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              85. Про перенесення розгляду заяви Патути  Д.М.   

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              86. Про перенесення розгляду заяви Терпіль І.П.   

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              87. Про перенесення розгляду заяви Кузьміч  Н.М.   

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              88. Про перенесення розгляду заяви Щегельському В.П.  

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              89. Про перенесення розгляду заяви Щегельському П.П.                

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              90. Про перенесення розгляду заяви Врублевській М.П.                        

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

              91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  Яковлюку М.М. 

              92. Про надання дозволу  на розроблення детального плану території 

земельноїділянки, розташованої  в межах населеного пункту Мстишин Боратинської 

сільської ради Луцького району Волинської області  

                    Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова 

               

 

 

 

  Cільський голова                                                                                                С.О. Яручик 

 


