
                                                                             
 

УКРАЇНА       

                                                 БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                                Сьомого    скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

    22.12 . 2017  №  2/2 

___________________ 

       с. Боратин 

 

Про затвердження  порядку денного 

другої 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  другої сесії сільської ради такий порядок  денний:  

        

            1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

                 Інформує:  Яручик С.О. – сільський голова. 

            2. Про регламент роботи  Боратинської сільської ради сьомого скликання.                             

                Інформує: Яручик С.О. – сільський голова. 

            3. Про підготовку та впровадження стратегії розвитку Боратинської  об’єднаної 

територіальної громади до 2015 року.   

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            4. Про внесення змін до рішення сільської ради від 27.12.2016 № 8/5 «Про сільський 

бюджет на 2017 рік».                                                                           

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

            5 Про затвердження Програми розвитку  фізичної культури та спорту в Боратинській 

сільській раді на 2018-2022 роки.                                                                         

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова  

            6. Про затвердження  комплексної Програми соціального захисту населення 

Боратинської сільської ради  на період 2018-2020 років.                  

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            7. Про затвердження  Програми розвитку культури на території Боратинської 

сільської ради на 2018-2020 роки.                       

                Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

            8. Про затвердження  Програми по благоустрою, озелененню, поліпшенню стану 

довкілля населених пунктів Боратинської сільської ради на 2018 рік.   

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

             9. Про сільський бюджет на 2018 рік.                                                      

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 



           10. Про утворення централізованої бухгалтерії при виконавчому комітеті  сільської 

ради та затвердження  Положення про централізовану бухгалтерію.                            

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           11. Про зміну засновника загальноосвітніх навчальних закладів.                          

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           12. Про затвердження вартості  харчування дітей в дошкільних навчальних закладах  

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           13. Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл на 

території Боратинської сільської ради.                                        

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

           14. Про  план роботи Боратинської сільської ради на 2018 рік.  

                 Інформує: Сахан Л.А. –  секретар сільської ради 

           15. Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ «Волиньобленерго».                                                               

                 Інформує: Яручик С.О. –  сільський голова 

 

 

 

 

 

 

Cільський голова                                                                                                       С.О. Яручик 

  

 


