
        
                                                

УКРАЇНА                                                       

   БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 листопада  2017 року № 1/3                

           с. Боратин 

 

Про затвердження порядку денного  

першої сесії сьомого скликання 

 

  

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

Україні»,  сільська  рада  

 

                                                       ВИРІШИЛА: 
 

затвердити для розгляду на першій сесії сільської ради сьомого скликання такий порядок 

денний: 

  1. Про початок повноважень депутатів Боратинської сільської  ради.  

      Інформує: Янчук Т.П. – голова  сільської виборчої комісії 

  2. Про початок повноважень Боратинського сільського  голови. 

      Інформує: Янчук Т.П. – голова  сільської виборчої комісії 

  3. Про тимчасовий регламент сесійних засідань . 

      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           4.  Про утворення лічильної комісії. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова   

           5. Про затвердження протоколу № 1 лічильної комісії з виборів секретаря сільської 

ради 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова .  

  6. Про обрання секретаря  сільської ради. 

      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова 

           7. Про утворення постійних комісії сільської ради  та затвердження 

положення про постійні комісії. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

  8. Про початок  реорганізації Баївської і Промінської сільськи рад, шляхом 

приєднання до Боратинської сільської ради. 

      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

  9. Про виконання обов’язків старост. 

      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

10. Про затвердження Положення про старосту Боратинської сільської ради. 

      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

11. Про утворення виконавчого комітету сільської ради та затвердження його 

персонального складу 

      Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

 



 12. Про здійснення  секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого 

комітету. 

       Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

 13. Про виконання бюджетів Боратинської, Баївської, Промінської сільських  рад  до  

завершення бюджетного періоду. 

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

14. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади 

Боратинської сільської ради майна з спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Луцького району. 

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

         15. Про затвердження структури апарату  сільської  ради та її виконавчих органів їх 

загальної чисельності.  

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова    

         16. Про затвердження  Положення про виконавчий комітет  сільської ради. 

               Інформує: Яручик С.О. – сільський голова           

         17. Про надання дозволу  на виплату допомог та преміювання сільському голові. 

                Інформує:   Сахан Л.А. – секретар сільської ради 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           С.О. Яручик 

 

 

 


