
 
Б О Р А Т И Н С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А  

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В о с ь м о г о  с к л и к а н н я  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

30 червня 2021 року  №7/18 

 с.Боратин 

 

Про створення тимчасової контрольної комісії 

Боратинської сільської ради по проведенню 

інвентаризації земель 

  

З метою забезпечення достовірності та повноти даних, здійснення контролю за 

використанням і охороною земель, встановлення місця розташування об’єктів 

землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не 

використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, 

одержання достовірної інформації та створення інформаційної бази для забезпечення 

подальшого розвитку земельних відносин на території Боратинської сільської ради, 

відповідно до статті 48 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку 

з реорганізацією Гіркополонківської, Коршівської, Радомишльської, Баківцівської 

сільських рад шляхом приєднання до Боратинської сільської ради та проведенням 

інвентаризації земель, що входять до складу Боратинської сільської ради, враховуючи 

рішення постійних комісій сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, сільського господарства та екології та фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Боратинської сільської ради по 

проведенню інвентаризації земель згідно додатку № 1. 

2. Доручити тимчасовій контрольній комісії здійснювати контроль за процесом 

інвентаризації об’єктів землеустрою, що розташовані на території Боратинської сільської 

ради. 

3. Тимчасовій контрольній комісії підготувати матеріали про дотримання термінів 

проведення інвентаризації та результати проведеної роботи представити на розгляд 

Боратинської сільської ради. 

4. Організацію виконання рішення покласти на секретаря сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради 

з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології.  

 

Сільський голова                       Сергій ЯРУЧИК 

Юрій Цейко 

 



ДОДАТОК № 1 

До рішення Боратинської сільської  

ради № 17/18 від 30.06.2021 

Про створення тимчасової контрольної комісії 

Боратинської сільської ради по проведенню 

інвентаризації земель 

 

 

Персональний склад комісії: 

 

1. Цейко Юрій Феодосійович 

2. Коваль Людмила Вікторівна 

3. Олейник Ігор Юрійович 

4. Янюк Петро Дмитрович 

5. Скиданюк Лариса Іванівна 

6. Москвич Віталій Степанович 

7. Ільюк Сергій Володимирович 

      8.   Мацієвський Дмитро Володимирович  

      9.   Павлович  Ігор Іванович 

 

за згодою: 

1. Косарук Вікторія Ярославівна 

2. Тарасюк Марія Євгенівна 

3. Веремчук Вадим Богданович 

4. Пастерук Руслана Миколаївна 

5. Яковець Галина Станіславівна 

6. Герасимчук Світлана Володимирівна 

 

 

 

 

 

Сільський голова           Сергій ЯРУЧИК 

Юрій Цейко 

 


	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

