
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28. 01. 2021  № 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 затвердження переліку  об’єктів та видів суспільно корисних  оплачуваних 

робіт для осіб, які визнані винними у вчиненні адміністративних  правопорушень 

відповідно до ст.183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

              Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          3. Про затвердження  переліку об’єктів та види робіт  для відбування  громадських 

робіт  засудженими  та порушниками, на яких накладено стягнення  у вигляді громадських 

робіт.   

              Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          4. Про надання дозволу Самолюку  Василю Васильовичу і  Самолюк Дарії 

Олександрівні на вчинення правочину  щодо нерухомого майна  від імені малолітніх дітей,  

продаж житлового будинку в с.Рованці та купівля  в м.Луцьку. 

              Інформує: Вікторія Мельник   – начальник служби у справах дітей,  сім’ї  та 

соціального захисту населення. 

                   5. Про надання дозволу Ворошилюк   Світлані Зіяфеддінівні  на вчинення правочину  

щодо нерухомого майна  від імені малолітнього сина Ворошилюка  Дениса Юрійовича, 

09.03.2007 року народження,  поділ  житлового будинку  на  два житлові будинки. Будинок 

знаходиться в с. Полонка вул.Молодіжна, 12. 

              Інформує: Вікторія Мельник  - начальник служби у справах дітей,  сім'ї  та 

соціального захисту населення. 

          6. Про надання дозволу Васейко Оксані Миколаївні на вчинення правочину  щодо 

нерухомого майна, укладення  договору купівлі-продажу  будинку в якому зареєстровані 

малолітні діти  і  земельної ділянки в с.Озеряни. 



              Інформує: Вікторія Мельник  - начальник служби у справах дітей,  сім'ї  та 

соціального захисту населення. 

          7. Про надання дозволу Олексюк  Галині  Миколаївні  на вчинення правочину  щодо 

нерухомого майна, укладення  договору-дарування будинку в якому зареєстровані 

малолітні діти  і  земельної ділянки в с.Рованці. 

              Інформує: Вікторія Мельник  - начальник служби у справах дітей,  сім'ї  та 

соціального захисту населення. 

          8. Про розгляд клопотання  приватного виконавця  виконавчого округу Волинської 

області щодо  надання дозволу  на реалізацію  на прилюдних торгах житлового будинку, 

що знаходиться  в с.Рованці  вул. Набережна, 15 

              Інформує: Вікторія Мельник  - начальник служби у справах дітей,  сім'ї  та 

соціального захисту населення. 

          9. Про виведення з членів особистого селянського господарства. 

               Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

         10. Про продовження дозволу на розміщення об’єкту торгівлі по  продажу  

продовольчих і промислових товарів, тютюнових виробів і алкогольних напоїв 

Васильковському  Миколі Ярославовичу. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

                 11. Про переведення  дачного будинку, що знаходиться  в садівничому товаристві 

«Калина»  в с.Промінь  і належить Близнюку  Віктору  Володимировичу в житловий .  

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          12. Про затвердження тимчасових тарифів на вивезення сміття на території сільської 

ради. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          13. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          14. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          15. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва  

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          16. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          17. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          18. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          19. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          20. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          21. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва  

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          22. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          23. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          24. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          25. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          26. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 



          27. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва  

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          28. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          29. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          30. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          31. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          32. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          33. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва  

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          34. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          35. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          36. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          37. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          38. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          39. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          40. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва. 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          41. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          42. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва  

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          43. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          44. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          45. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          46. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          47. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          48. Про присвоєння  адреси об’єкту нерухомого майна 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          49. Про присвоєння  адреси об’єкту нерухомого майна 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова. 

          50. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          51. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          52. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 



          53. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          54. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          55. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          56. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          57. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          58. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          59. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          60. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          61. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          62. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          63. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          64. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          65. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          66. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          67. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          68. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          69. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          70. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          71. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          72. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          73. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          74. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          75. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          76. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          77. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

          78. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 



          79. Про присвоєння  адреси об’єкту будівництва 

                Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                            Сергій  ЯРУЧИК 

 
 Людмила Сахан 

 

 


