
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого   скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24  березня  2021 року  №  5/2 

  с.Боратин 

                                

Про затвердження  порядку денного 

четвертої  сесії  восьмого 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 п’ятої сесії сільської ради такий порядок денний:  

          1. Про обрання комісії для підрахунку голосів поіменного голосування. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          2. Про затвердження порядку денного п’ятої сесії восьмого скликання Боратинської 

сільської ради. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          3. Про Програму економічного та соціального розвитку Боратинської сільської ради 

на 2021-2023 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          4. Про затвердження цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей -сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021 – 2023 роки 

Боратинської сільської ради 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          5. Про Програму оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради на 

2021 -2023 роки.  

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



          6. Про Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний 

дім» на 2021 -2023 роки.  

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          7. Про Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Боратинської 

сільської ради на 2021-2023 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.      

            8. Про затвердження Програми розвитку культури Боратинської громади на 2021-

2023 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           9. Про комплексну Програму розвитку галузі агропромислового комплексу сільської 

ради на 2021-2023 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          10. Про Програму благоустрою, озелененню, поліпшення стану довкілля населених 

пунктів Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          11. Про Програму забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та 

територіальної оборони, підготовки молоді до військової служби, проведення призову 

громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної 

підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на 

території Боратинської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             12. Про Програму підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2021 

рік.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          13. Про внесення змін до Програми захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          14. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2/3 «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           15. Про затвердження переліку закладів культури базової мережі Боратинської 

сільської ради. 



              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           16. Про розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів Боратинської 

сільської ради. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річки Стир 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річки Чорногузка. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Чикун О.В. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Корхоту Г.З. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Савулі І.Ю. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення і надання земельної 

ділянки у власність Остапюку П.П. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.       

           23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у власність гр. Павлюку В.М.  

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           24. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд Бартосевич К.П.  

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           25. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Баранюк Л.С.  



              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

          26. Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки для  ведення особистого селянського господарства  гр. Данилюк І.А. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

          27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гордовській В.М. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

          28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Гордовському В.Ф. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дмитрук Л.Ф. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Шеверді Л.І. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

            31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Шеверді Д.П. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

            32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Нарушець Р.І. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Бальбузі Н.М. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

            34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Бальбузі А.Ф. 

              Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

            35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Бальбузі А.Х. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    



            36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Корнійчуку В.А.  

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.    

      37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства гр. Веремчук Ф.Ф. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

           38. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельних ділянок.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           39. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельних ділянок.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

           40. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Мороз О.Ф. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.  

           42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд Квітці Р.С. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          43. Про надання дозволу на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди  для 

здійснення підприємницької діяльності Гусаку О.Г. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          44. Про внесення змін в рішення Промінської сільської ради від 20.10.2017 № 19/7 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд»  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           45. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  

ділянки для розміщення та експлуатації об’єкту телекомунікації (баштова споруда) ПрАТ 

«ВФ Україна»   



                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           46. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки Москвич Н.О. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          47.  Про надання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства Біскубу П.І. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          48. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          49. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          50. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

         51. Про відмову в наданні дозволу на розроблення детальних планів території 

земельних ділянок (цільове призначення яких змінюється). 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          52. Про відмову в затвердженні детальних планів території земельних ділянок  

(цільове призначення яких змінюється) та наданні дозволу на складання проектів 

землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          53. Про відмову у внесення в списки на отримання кредиту.  

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          54. Про відмову в затвердженні детального плану території земельної ділянки  

(цільове призначення якої змінюється) Корольову А.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

          55. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,3081 га. 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



          56. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,0663 га 

                Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           57. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,6538 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           58. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,7211 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           59.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,0748 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           60. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,1610 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            61. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

2,7193 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            62. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,5176 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            63. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,5383 га 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            64. Про прийняття земельних ділянок з державної власності  у комунальну власність 

Боратинської територіальної громади. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            65. Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну власність 

Боратинської територіальної громади. 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            66. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,2042 га. 



                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова.   

             67. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,7210 га 

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

             68. Про перенесення розгляду заяви СТзОВ «Городище» 

                   

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              69. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,7502 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            70. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1,1167 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            71. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,2037 га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            72. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,3153га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            73. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

0,3551га 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            74. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об’єктів  

дорожнього сервісу Гущик Ю.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

            75. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок Вегері С.В. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           76. Про відмову в наданні в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ваколюку О.М.  

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



           77. Про відмову в наданні дозволу встановлення малої архітектурної споруди – 

пам’ятний знак «Благословіння Ісуса Христа» в с.Рованці. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           78. Про перенесення розгляду заяв для ведення особистого селянського  

господарства. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           79. Про перенесення розгляду заяв для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           80. Про перенесення розгляду заяви Джулінського Л.Л. 

                 Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           81. Про перенесення розгляду заяв про затвердження проектів землеустрою щодо  

відведення і надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

                  Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           82. Про перенесення розгляду заяви про затвердження проекту землеустрою щодо  

відведення і надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва.  

                   Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           83. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Балику І.І. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           84. Про перенесення розгляду заяви ТзОВ «Агро-Захід» 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           85. Про перенесення розгляду заяви ТзОВ «Агро-Захід» 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           86. Про виконання рішення Волинського окружного адміністративного суду від 

01.03.2021 щодо повторного розгляду заяви  Яртись Тамари Олександрівни від 04.09.2020  

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га в с. 

Рованці. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           87. Про виконання рішення Волинського окружного адміністративного суду від 

01.03.2021 щодо повторного розгляду заяви Яртись Олексія Леонтійовича від 04.09.2020  

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га в с. 

Рованці. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 



           88. Про виконання рішення Волинського окружного адміністративного суду від 

01.03.2021 щодо повторного розгляду заяви Козицької Альони Анатоліївни від 06.10.2020  

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га в с. 

Рованці. 

                     Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           89. Про внесення змін до структури виконавчого апарату та виконавчих органів 

Боратинської сільської ради. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

           90. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 1, 

9572 га 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              91. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

3, 9193 га 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              92. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

1, 4697 га 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              93. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 

3, 7807 га 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              94. Про перенесення розгляду заяви про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачу її у 

власність Гошко П.М. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              95. Про перенесення розгляду заяви Клебанюк Т.І. 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

              96. Про перенесення розгляду заяви ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». 

                    Інформує: Сергій Яручик – сільський голова. 

  

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

  



 


