
 
 

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про скликання сьомої чергової сесії  
Вороньківської сільської ради  
VIIІ скликання 
 

Відповідно до п.8 та 20 ч.4 ст.42, ч. 4, 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» та регламенту  Вороньківської сільської ради 
 
1. Скликати сьому чергову сесію Вороньківської сільської ради VIIІ 
скликання  27 травня 2021 року о 09-00 годині.  
2. Засідання сьомої чергової сесії Вороньківської сільської ради VIIІ 
скликання провести за адресою: Київська обл., Бориспільський район, 
с.Вороньків, вул. Паркова, 2Б в приміщенніБудинкукультури. 
 
3. На розгляд пленарного засідання винести питання:  
 
3.1. Про внесення змін до рішення сесії Вороньківської сільської ради від 
30.12.2020 року №46-3-VIII «Про бюджет Вороньківської сільської ради  на 
2021 рік». 
Доповідає: Начальник Фінансового відділу – Коновал Наталія Іванівна 
 
3.2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Вороньківської 
сільської ради за І квартал 2021 року. 
Доповідає: Начальник Фінансового відділу – Коновал Наталія Іванівна 
 
3.3. Про визнання об’єкту нерухомості непридатним для використання та 
знесення («Будівля котельні» за адресою: вул.Київська в селі Вороньків 
Бориспільського району) 
Доповідає: Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради – Іщенко Олександр Миколайович 
 



 
 
 
 
3.4. Про визнання об’єкту нерухомості непридатним для використання та 
знесення ( «Будівля пожежного депо» за адресою: вул.Ясна, 3 в селі 
Вороньків Бориспільського району) 
Доповідає: Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради – Іщенко Олександр Миколайович 
 
3.5. Про затвердження базової мережі закладів культури Вороньківської 
сільської ради. 
Доповідає: Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради – Пасько Людмила Анатоліївна 
 
3.6. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки. 
Доповідає: Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради – Пасько Людмила Анатоліївна 
 
3.7.Про стан розвитку  фізичної культури та спорту на території  
Вороньківської сільської ради. 
Доповідає: Головний спеціаліст управління гуманітарного розвитку  - 
Неділько Василь Васильович  
 
3.8. Про затвердження Програми забезпечення правопорядку та публічної 
безпеки на території Вороньківської сільської ради. 
Доповідає: Старший дільничний інспектор поліції – Кінтер Сергій 
Іванович 
 
3.9. Про роботу виконавчого комітету Вороньківської сільської ради за І 
квартал 2021 року. 
Доповідає: Секретар виконавчого комітету – Спис Віталіна Олексіївна 
 
3.10.  Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Вороньківської сільської ради. 
Доповідає: Заступник сільського голови – Пасько Людмила Анатоліївна 
 
3.11. Про розгляд звернень громадян (земельні питання). 
Доповідає: Начальник управління архітектури, містобудування, 
капітального будівництва та земельних відносин – Яцюта Віктор 
Вікторович 
 
4. Оприлюднити дане розпорядження на сайті Вороньківської сільської ради, 
повідомити депутатів сільської ради та керівників структурних підрозділів 
про дату, час та місце проведення сьомої чергової сесії Вороньківської 
сільської  



 
ради. 
 
с. Вороньків 
від 17.05.2021 року  

№ 7 

Сільський голова Любов ЧЕШКО 


