
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РА ЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19.03.2020 № 15/228 

     с. Боратин      

 

Про   розпорядження сільського  

голови прийняті в міжсесійний  

період. 

 

               Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,                                         

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

     1. Затвердити розпорядження  сільського голови прийняті  в міжсесійний період: 

          № 88/1.3 від  27.12.2019  «Про курсову перепідготовку  працівників освіти.» 

          № 89/1.3 від  27.12..2019  «Про встановлення надбавки вихователям ДНЗ.  

          № 90/1.3 від 27.12.2019  « Про встановлення надбавки керівникам закладів освіти.» 

          № 1/1.3 від 02.01.2020   «Про присвоєння рангів  посадовим особам місцевого 

самоврядування»  

          № 4/1.3 від  24.01.2020  « Про преміювання працівників за січень місяць» 

          № 5/1.3 від  24.01.2020   « Про преміювання директора  КП «Боратин».  

          № 8/1.3 від 20.01..2020  «Про надання  матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань Мельник В.А.»  

          №  10/1.3 від 21.02.2020  «Про надання  матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань Радчук Г.В.»  

           № 11/1.3 від 21.02.2020  «Про преміювання працівників за лютий місяць  2020 року»    

          № 12/1.3 від 21.02..2020 « Про преміювання директора  КП «Боратин »  

          № 13/1.3 від 27.02.2020 «Про надання  матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань Нежваловській О.П.»  



          № 14/1.3 від 03.03.2020  «Про преміювання працівниць сільської ради до свята  

8-Березня» 

           № 15/1.3 від 03.03.2020 «Про преміювання працівниць закладів освіти до свята 

8_Березня» 

           № 16/1.3 від 18.032020 « Про оплату праці працівників за період запровадження 

карантину».  

          № 145/1.2 від  21.12.2019 «Про внесення змін до показників  бюджету ОТГ  на 2019 

рік». 

         № 146/1.2 від 27.12.2019 «Про організацію та норми видатків  на харчування 

здобувачів освіти  закладів загальної середньої освіти Боратинської сільської ради у 

ІІ семестрі 2020/2021 нвавчального року.    

          № 147/1.2 від 27.12..2019 « Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації  «Реконструкція  котельні  по вул. Перемоги, 3А в с.Баїв» 

          № 148/1.2 від 27.12.2019 «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації  капітального ремонту даху клубу на вул. Перемоги, 39 в с.Баїв» 

          № 03/1.2 від 08.01.2020  «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються Боратинською сільською радою 

за заптом на інформацію та розміру таких витрат». 

          № 7/1.2 від  21.01.2020  «Про затвердження  паспортів бюджетних Програм на 2020 

рік»  

          № 8а/1.2 від 24.01.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік». 

          № 11/1.2 від  29.01..2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік».   

          № 13/1.2 від 03.02.2020  «Про затвердження робочого проекту і кошторисної 

документації реконструкції дитячого садка (добудова двох груп) на вул. Центральній, 20 в 

с.Боратин». 

          № 15/1.2 від 04.02.2020 «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік». 

          № 17/1.2 від 06.02.2020  «Про забезпечення доступу до публічної інформації в 

Боратинській сільській раді у формі  запитів». 

          № 20/1.2 від  10.02..2020 « Пронадання матеріальної допомоги учасникам бойових дій 

на території інших держав» 



          № 22/1.2 від 10.02.2020  «Про виплату грошових винагород перспективним 

спортсменам Боратинської об’єднаної територіальної громади, за підсумками виступів на 

змаганнях у 2019 році» 

          № 24/1.2 від 12.02.2020  «Про призначення відповідальної особи  у сфері надання  

послуг особам, що постраждали від негативного впливу  збройного конфлікту (внутрішньо 

переміщеним особам)». 

          № 26/1.2 від 13.02.2020  «Про  передачу проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул. Центральна,20 в с.Боратин 

Луцького району Волинської області».  

          № 27/1.2 від 13.02.2020 « Про призначення відповідального за внесення повних і 

достовірних відомостей та даних в Єдину державну електронну базу з питань освіти ». 

          № 29/1.2 від 25.02.2020  «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік » 

          № 30/1.2 від 25.02.2020  «Про внесення змін до мережі розпорядників і одержувачів 

коштів місцевого бюджету на 2020 рік» 

        № 33/1.2 від 11.03.2020 «Про внесення змін до показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік » 

         № 35/1.2 від 13.03.2020 «Про координацію освітнього процесу  в умовах карантину» 

         № 36/1.2 від17.03.2020 «Про обмежувальні заходи, пов’язані з попередженням 

виникнення гострої распіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID – 19, при 

відвідуванні адміністративних будівель Боратинської сільської ради та старостинських 

округів».  

          № 37/1.2 від  17.03.2020 «Про організацію перевезень медичних працівників в умовах 

карантину». 

          2. Всі інші розпорядження сільського голови прийняти до відома.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Сергій  ЯРУЧИК 

Людмила Сахан                   

 

 


