
 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛУЦЬКОГО    РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

Сьомого    скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03.10.2019  № 11/303                                                

с. Боратин 

  

Про  розпорядження сільського  

голови прийняті в міжсесійний  

період 
 

 

Сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

     1. Затвердити розпорядження  сільського голови прийняті  в міжсесійний період: 

          № 37/1.3 від  10.06.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 39/1.3 від  21.06.2019  «Про преміювання працівників за червень місяць 2019 року»   

          № 40/1.3 від 21.06.2019  « Про преміювання директора  КП» 

          № 41/1.3 від  25.06.2019  «Про впорядкування умов оплати праці працівників сільської 

ради» 

          № 42/1.3 від  09.07.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 42а/1.3 від 09.07.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 44/1.3 від 17.07.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 45/1.3 від 17.07.2019  «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 47/1.3 від 25.07.2019  « Про преміювання директора  КП»  

          № 48/1.3 від 25.07.2019  «Про преміювання працівників за липень місяць 2019 року»    

          № 49/1.3 від 07.08.2019  ««Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

умов» 

          № 50/1.3 від 08.08.2019 «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 51/1.3 від 16.08.2019 «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 52/1.3 від 27.08.2019  «Про преміювання працівників за серпень місяць 2019 року»    

          № 53/1.3 від 28.08.2019  « Про преміювання директора  КП»  

          № 58/1.3 від 02.09.2019 «Про підвищення оплати праці  педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів». 

          № 59/1.3 від 02.09.2019 «Про дозвіл на викладання додаткових годин» 



          № 60/1.3 від 02.09.2019 «Про внесення змін в штатний розпис дошкільного 

навчального закладу с. Боратин та загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступеня с. Рованці.» 

          № 62/1.3 від 03.09.2019 «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 63/1.3 від 05.09.2019 «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 65/1.3 від 24.09.2019 «Про надання допомоги  на вирішення соціально-побутових 

питань» 

          № 66/1.3 від 24.09.2019  «Про преміювання працівників за вересень місяць 2019 року»    

          № 67/1.3 від 24.09.2019  « Про преміювання директора  КП» 

          № 57/1.2 від  10.06.2019 «Про затвердження  робочого проекту і кошторисної 

документації поточного ремонту проїзної частини по вул. Перемоги в с. Боратин»» 

          № 59/1.2 від 14.06.2019 «Про надання права підпису довідок адміністраторам» 

          № 60/1.2 від 14.06.2019 « Про  затвердження проектно-кошторисної документації» 

          № 61/1.2 від 19.06.2019 « Про затвердження паспортів бюджетних  програм» 

          № 62/1.2 від 21.06.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального ремонту вул. Благовісної» 

          № 63/1.2 від 21.06.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації під’їзду до кладовища в с. Новостав» 

          № 64/1.2 від 21.06.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації під’їзду до кладовища в с. Голишів» 

          № 66/1.2 від 25.06.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

реконструкції електроустановок освітлення доріг по вул. Садовій в с. Коршовець.» 

          № 66а/1.2 від 25.06.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

реконструкції електроустановок освітлення доріг по вул. Квітневій в с. Коршовець». 

          № 67/1.2 від 25.06.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

реконструкції електроустановок освітлення доріг по вул. Шевченка в с. Новостав». 

          № 70/1.2 від 08.07.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

реконструкції електроустановок освітлення доріг по вулицях: Кленовій, Зарічній, Зеленій, 

Набережній  в с. Баїв». 

          № 71/1.2 від  08.07.2019 « Про внесення змін до показників сільського бюджету на 

2019 рік» 

          №72/1.2 від 11.07.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального ремонту вул. Тополевої в с. Рованці» 

          №73/1.2 від 11.07.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального ремонту вул. Заводської в с. Боратин» 

          № 74/1.2 від 15.07.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації під’їзду до кладовища в с. Боратин» 

          № 79/1.2 від 06.08.2019 «« Про внесення змін до показників сільського бюджету на 

2019 рік» 

          № 80/1.2 від 06.08.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального  ремонту  частини приміщень ЗОШ с. Промінь» 

          № 81/1.2 від 07.08.2019  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального  ремонту  під’їзду до джерела в с. Баїв» 

          № 82/1.2 від 09.08.2019  «Про відзначення на території сільської ради 28-ї річниці 

незалежності України»  

          № 83/1.2 від 12.08.2019 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2019 

рік» 

         № 86/1.2 від  14.08.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального  ремонту  даху та фасаду  клубу с. Новостав»  

          № 88/1.2 від  15.08.2019 «Про проведення фестивалю Боратинської ОТГ» 



          № 90/1.2 від  20.08.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації поточного  ремонту  вул. Вишневої в с. Рованці»  

           № 92/1.2 від  23.08.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального  ремонту будинку культури в с. Городище»  

           № 92а/1.2 від  23.08.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації поточного середнього ремонту  автомобільної дороги загального 

користування Боратин – Вербаїв – Лучиці». 

          № 94/1.2 від  04.09.2019 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 

2019 рік». 

          № 95/1.2 від  04.09.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального ремонту вулиці Волинської в с. Рованці.» 

          № 99/1.2 від  10.09.2019 «Про внесення змін до показників сільського бюджету на 

2019 рік». 

          № 101/1.2 від  10.09.2019 «Про організацію та норми видатків на харчування учнів 

загальної середньої освіти Боратинської сільської ради». 

          № 103/1.2 від  17.09.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального ремонту даху та фасаду будинку сільської ради в с. Промінь» 

          № 104/1.2 від  17.09.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального ремонту даху та фасаду будинку сільської ради в с. Промінь» 

          № 105/1.2 від  25.09.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації капітального пішохідної доріжки по вул. Шевченка в с. Новостав» 

          2. Всі інші розпорядження сільського голови прийняти до відома.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                      С.О. Яручик 

                   

 

 

 

 

 

 


