
 
 

                                                БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             

                                                              Виконавчий комітет  

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

 

24 .06.2021  №  378   

   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 

           Інформує: Сергій  Яручик  – сільський  голова 

       2. Про стан профілактичної роботи щодо запобігання злочинів серед дітей та молоді 

на території сільської ради. 

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

соціального захисту населення.  

         3. Про стан ведення реєстрації актів цивільного стану в Боратинській  сільській раді 

             Інформує: Оксана Нежваловська – головний спеціаліст 

   4. Про розв’язання спору між батьками Бабічуком Олександром Миколайовичем, 

Бабічук Оксаною Анатоліївною, щодо визначення місця проживання малолітніх дітей 

Бабічук Анни Олександрівни, Бабічука Олександра Олександровича 

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

соціального захисту населення.  

   5. Про надання дозволу Радецькій Ангеліні Петрівні на вчинення правочину щодо 

нерухомого майна; 

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

соціального захисту населення.  

          6. Про упорядкування квартирного обліку осіб, які перебувають на позачерговому 

квартирному обліку; 

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

соціального захисту населення.  

     



 

   7. Про надання соціальної послуги, догляд вдома Подригулі Марії Семенівні; 

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

соціального захисту населення.  

    8. Про надання соціальної послуги, догляд вдома Омельчук Євгенії Василівні;  

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

соціального захисту населення.  

    9. Про надання соціальної послуги, догляд вдома Зарембюк Марії Антонівні.  

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

соціального захисту населення.  

 10. Про виведення з членів особистого селянського 

       Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

 11. Про переведення  дачного (садового) будинку у жилий будинок. 

       Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

          12. Про взяття на квартирний облік Григорчук Анну Анатоліївну 

          Інформує:  Віктор Бехнюк – заступник сільського голови.  

          13.  Про утворення комісії із формування пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету  місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,  

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Боратинської 

сільської ради 

         14. Про надання матеріальної допомоги жителям сільської ради 

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

соціального захисту населення.  

15. Про надання згоди на підписання договору про співпрацю 

      Інформує:  Сергій Яручик – сільський голова 

         16. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Бойко  О.С.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         17. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Кухарука М.І.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         18. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Булавчук В.Ю.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         19. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Жарчинського В.П.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         20. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Кулика В.О.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         21. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Борбенчук Д.П.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         22. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Сидорука О.С.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         23. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Ходорчук О.О.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         24. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Ігнатійчука  Р.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         25. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Мережі З.І.               .   



      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

        

         26. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Кулика В.О.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         27. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Лиги В.А.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         28. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Артищук З.І.              .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         29. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Кулика В.О.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         30. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         31. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         32. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         33. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         34. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         35. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         36. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         37. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         38. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр. Марчук Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         39. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр. Захарчука П.І.              .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         39. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Вакуліч  Я.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         40. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Тишковець Я.С.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         41. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр.Островської  Д.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         42. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва  гр. Карпусевича С.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         43. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Виговського Д.А.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         44. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Якимюка О.С..               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         45. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Кузуба Б.А.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         46. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Бадалян  Т.Г.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 



         47. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Ковальчук  О.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         

         48. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр. Губчику  В.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         49. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Мартинюк О.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         50. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Дудкіна О.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         51. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Дудкіна Д.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         52. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Смолки М.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         53. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Водько С.П.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         54. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Кухарик Л.І.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         55. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Бурмістрової  Л.Г.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         56. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Дорощука Б.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         57. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Райниш Н.Р.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         58. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Отченаш  А.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         59. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Джусу М.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         60. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Шикун О.Є.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         61. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Мороз М.Ю.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         62. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Козловського В.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         63. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Бондарука В.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         64. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Копильця В.М.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         65. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Герасимюк С.О.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         66. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Величка  В.В.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         67. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Терпелюка Ю.І.               .   

     Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         68. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Зайчик О.В.               .   

     Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         69. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Перевозніка Д.В..               .   



      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

         70. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Лотоцького В.І.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

        71. Про присвоєння  адреси об’єкту  будівництва гр.Пікуна  І.А.               .   

      Інформує;  Сергій Яручик – сільський голова 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК  

 

Людмила Сахан 

 

 

 

 
 


