
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15. 07 . 2019  №  10/2 

          с. Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

дев’ятої 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 деcятої сесії сільської ради такий порядок  денний:  

           

        1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

             Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

        2. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік 

             Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

         3. Про встановлення місцевих податків та зборів на території Боратинської сільської   ради. 

             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         4. Про встановлення туристичного збору на території Боратинської сільської ради на 2020рік. 
             Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

         5. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» Боратинської сільської ради та переліку послуг,  які надаються 

віддаленими робочими місцями. 

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

          6. Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проекту. 

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

          7. Про затвердження Програми захисту населення і території Боратинської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки. 

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

          8. Про надання дозволу на проведення наступного щорічного фестивалю «Бандерштат». 

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

          9. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Марчуку А.В.  
               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

         10. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Ніколаєву О.М.  
               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

         11. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Сігуа Д.О.  



               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова     

         12. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Бойчуну П.А.  
               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         13. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у 

власність. Гацик Л.І.  

              Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        14. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Сенюті Г.І.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        15. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Мельник І.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        16.  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Казакову А.М.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        17. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Щербик Н.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        18. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Лисак М.І.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        19. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Лисенко О.А.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        20. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Ковальчуку Т.В.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        21. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність  Кателику А.І.  
                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
        22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) Смітюху Д.І. для будівництва та обслуговування  шиномонтажу, 

автомийки, СТО та магазину  будматеріалів. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) Смітюху Д.І. для розміщення автостоянки. 

               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

         24. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення і надання  земельної ділянки у 

власність  Магдюку А.М. 

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

        25. Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної  

ділянки у власність Душак М.А.  
               Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 
         26. Про  затвердження   проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки для надання 

в оренду Москвичу В.С. 

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                       С.О. Яручик 

                                                                


