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П Р О Т О К О Л 

 

Шістнадцятої  сесії                                                     VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

31 травня 2017 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Дацко М.С. 

                                                   Сімчук В.С. 

 Гнідець Г.М 

Присутні: завідувач дитячого відділення Рава-Руської районної лікарні,                        

гр. Кобринець Г.Р. 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Розгляд заяв. 

2.  Розгляд листа ПАТ «Українська залізниця». 

3. Розгляд листа управління Державної казначейської служби України в 

Жовківському районі.. 

4. Розгляд листа ДПРЧ-17 ГУДСНС України у Львівської області. 

5. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту 

системи опалення з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі 

ДНЗ с. Річки. 

6. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному ремонту з 

утепленням фасаду будівлі ДНЗ с. Річки. 

7. Затвердження детального плану території земельної ділянки під                        

ДНЗ с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

8. Про надання дозволу на розробку детального плану кварталу 

індивідуальної житлової забудови в с. Шабельня, Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

9. Затвердження рішень виконкому. 

10.Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  

     міжсесійний період. 

11. Спрямування вільних лишків. 

12. Різне. 

 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Ревуцький А.В. 

3. Білан О.О. 

4. Дацко М.С. 

5. Лозінська О.В. 

6. Гнідець Г.М. 

7. Сімчук В.С. 

8. Зінько Т.С. 

9. Смутняк О.В. 

10. Рудий І.П. 

 

 

Слухали : сільського голову  Зінько Р.В.,  який ознайомив присутніх 

депутатів з проектом порядку денного 16-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 16-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

      По першому питанні порядку денного   слухали  голову постійної комісії 

з питань будівництва, землекористування та охорони природи   Рудого І.П., 

який зачитав протокол засідання комісії про: 

 

1. Заява Добош І.В. про надання земельної ділянки для будівництва в 

с. Рата, Жовківського району Львівської області. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

2. Заява Сенько О.М. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Рата по вул. Чапаєва                    

(вул. Чапаєва в с. Рата, перейменована на вул. Мельники, згідно 

рішення 18-ої  сесії Річківської сільської ради за  № 2 від  14 березня  

2008 року). 

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський 

р-н, с. Рата вул. Чапаєва (вул. Мельники). 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №3 (додається). 



3. Заява Кондзелко А.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,12 га для передачі у власність в                 

с. Рата урочище «Пастерник» для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №4 (додається). 

4. Заява Кондзелко О.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,12 га для передачі у власність в                 

с. Рата урочище «Пастерник» для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №5 (додається). 

5. Заява Кондзелко Н.Ф., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Коцюбинського  №32 в             

с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Коцюбинського  №32 в  с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №6 (додається). 

6. Заява Гелета І.А., про затвердження детального плану території для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Садова  №3 в  с. Річки, Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : затвердити  детальний план території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Садова  №3 в  с. Річки, Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №7 (додається). 

7. Заява Теглівець І.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд по вул.. Проектна в с. Річки, Жовківського р-ну Львівської 

обл. 



Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки   у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд по вул.. Проектна в с. Річки, Жовківського 

р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №8 (додається). 

8. Заява Баліцької М.Т., про продовження терміну дії рішення №27 від 

15.04.2013 року 19-ї сесії VI-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №27 від 15.04.2013 року 19-ї 

сесії VI-го демократичного скликання. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №9 (додається). 

9. Заява Стрілецької М.М. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі у власність в с. Рата по вул. 22-го Січня для ведення ОСГ. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність в с. Рата по                                  

вул. 22-го Січня Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №10 (додається). 

10. Заява Віхоть О.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1121 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1121 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11 (додається). 

11. Заява Віхоть О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1177 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1177 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12 (додається). 

12. Заява Матвіїшин А.В., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки   площею 0,0795 га для передачі 

у власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0795 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13 (додається). 

13. Заява Мархевки О.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність в  с. Рата                               

ур. «Пастерник» для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14 (додається). 

14. Заява Баран М.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. 22-го Січня для ведення садівництва. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність в с. Рата по                                  

вул. 22-го Січня Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15 (додається). 

15. Заява Максимів В.М. про надання земельної ділянки для 

будівництва в с. Шабельня, Жовківського району Львівської області. 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16 (додається). 

16. Заява Чепіль Я.О. про надання земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата вище П.Ратенського                         

Жовківського р-ну. 

Вирішили : внести зміни у рішенні №49 від 22 грудня 2016р. 13-ї сесії VІІ – 

демократичного скликання про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки с. Рата вище вул. П.Ратенського, для 

ведення індивідуального садівництва, з Гнідець Олександра Олександровича 

на Чепіль Ярославу Олексіївну. 

Депутат Гнідець Г.М. не брала участь у голосуванні. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №17 (додається). 

17. Заява Ільчишин М.Б., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,0922 га для передачі у 

власність по вул. Шевченка, 91 в с. Річки, Жовківського р-ну 



Львівської обл., для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд. 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки   площею 0,0922 га для передачі у власність по вул. Шевченка, 91 в   

с. Річки, Жовківського р-ну Львівської обл., для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18 (додається). 

18. Заява Зінчин Г.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1000 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Бойня» для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1000 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Бойня», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №19 (додається). 

19. Заява  Зінько П.А. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Зінько Павлові Андрійовичу  матеріальну допомогу 

на оздоровлення, як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №20 (додається). 

20. Заява  Нестер Ю.А. про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : надати гр. Нестер Юрію Андрійовичу  матеріальну допомогу на 

оздоровлення, як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №21 (додається). 

21. Заява  Мамонова М.А. про надання матеріальної допомоги, як 

учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Мамонову Миколі Анатолійовичу  матеріальну 

допомогу на оздоровлення, як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №22 (додається). 

22. Заява  Потопляк М.С. про надання матеріальної допомоги синові – 

Дучак Михайлові Андрійовичу, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Дучак Михайлові Андрійовичу матеріальну допомогу 

на оздоровлення, як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №23 (додається). 

23. Заява  Лещишин М.М. про надання матеріальної допомоги на 

відновлення втраченого внаслідок пожежі майна . 

                       

Вирішили : надати матеріальну допомогу на відновлення втраченого 

внаслідок пожежі майна жителю  с. Річки гр. Лещишин Михайлу 

Миколайовичу в сумі 15 (п’ятнадцять ) тис. грн. 

 Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24 (додається). 

24. Заява Підсуткевич І.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Підсуткевич Іванні Михайлівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі 15 (п’ятнадцять) тис. грн. 

Голова Річківської сільської ради Зінько Р.В. взяв участь у голосуванні. 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 3,                 утрималось - 0. 

Рішення №25 (додається). 

25. Заява Рудзінської Н.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування , як інваліду ІІ-ї групи з дитинства. 

Вирішили : надати гр. Рудзінські Надії Володимирівні матеріальну допомогу 

на лікування, як інваліду ІІ-ї групи з дитинства в сумі2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №26 (додається). 

26. Заява Війтович В.Б. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Війтович Володимиру Богдановичу матеріальну 

допомогу на лікування в сумі 15 (п’ятнадцять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27 (додається). 

27. Заява Юлової М.Б. про надання матеріальної допомоги на лікування 

батька – Пелешка Богдана Олексійовича. 

Вирішили : надати гр. Юлові Марії Богданівні матеріальну допомогу на 

лікування батька – Пелешка Богдана Олексійовича в сумі 15 (п’ятнадцять) 

тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається). 

28. Заява Зінько Л.М. 03.06.1949 р.н., про надання матеріальної 

допомоги на лікування. 



Вирішили : надати гр. Зінько Любов Михайлівні 03.06.1949 р.н., матеріальну 

допомогу на лікування в сумі 3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №29 (додається). 

29. Заява Бурда І.М. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30 (додається). 

30. Заява Рацького Л.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 1,                 утрималось - 0. 

Рішення №31 (додається). 

31. Заява Лотиш Б.А. про надання матеріальної допомоги на лікування 

онуки – Кулинич Ірини Михайлівни інваліда дитинства ІІ-ї групи. 

Вирішили : надати гр. Лотиш Богдані Андріївні матеріальну допомогу на 

лікування онуки – Кулинич Ірини Михайлівни інваліда дитинства ІІ-ї групи в 

сумі 2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №32 (додається). 

32. Заява Баран Й.П. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -8,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №33 (додається). 

33. Заява Терів Т.С про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Терів Віктора Йосифовича. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до вияснення. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №34 (додається). 

34. Заява Жилак Л.В. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Жилак Любові Володимирівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі 3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №35 (додається). 

 

   По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ПАТ «Українська 

залізниця». 



Вирішили : відмовити у наданні пільг по сплаті земельного податку. 

Результати голосування : 

                   за - 10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №36 (додається). 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом  Державної 

казначейської служби України у Жовківському районі. 

Вирішили :  надати субвенцію Державні казначейській службі України у 

Жовківському районі. 

 Голова Річківської сільської ради взяв участь у голосуванні. 

Результати голосування : 

                   за - 8,                         проти  - 1,                 утрималось - 2. 

Рішення №37 (додається). 

  По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ДПРЧ-17 

ГУДСНС України у Львівській області. 

Вирішили : надати субвенцію ДПРЧ-17 ГУДСНС України у Львівській 

області . 

Результати голосування : 

                   за - 10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №38(додається). 

  По п’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному 

ремонту системи опалення з впровадженням енергозберігаючих технологій 

будівлі ДНЗ с. Річки. 

Вирішили : затвердити ПКД та зведений кошторис по капітальному ремонту 

системи опалення з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі 

ДНЗ с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за - 10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №39(додається). 

    По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про затвердження ПКД та зведеного кошторису по капітальному 

ремонту з утепленням фасаду будівлі ДНЗ с. Річки. 

Вирішили : затвердити ПКД та зведений кошторис по капітальному ремонту 

з утепленням фасаду будівлі ДНЗ с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за - 10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №40 (додається). 

    По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про затвердження  детального плану території земельної ділянки 

під ДНЗ с. Шабельня та про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під ДНЗ с. Шабельня, 

Жовківського р-ну Львівської обл. 



Вирішили : затвердити детальний план території земельної ділянки під ДНЗ 

с. Шабельня та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під ДНЗ с. Шабельня, Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за - 10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №41 (додається). 

   По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про надання дозволу на розробку детального плану кварталу 

індивідуальної житлової забудови в с. Шабельня, Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану кварталу 

індивідуальної житлової забудови в с. Шабельня, Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №42 (додається). 

    По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів з рішеннями виконкому №4-

10 від 31.03.2017 року та №11-12 від 14.04.2017 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №4-10 від 31.03.2017 року та 

№11-12 від 14.04.2017 року. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №43 (додається). 

     По дев’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , який ознайомив присутніх депутатів з розпорядженнями              

сільського голови виданих у міжсесійний період 

Вирішили : затвердити розпорядження сільського голови №122 від  

03.04.2017 р. «Про надання одноразової допомоги на поховання»; №148 від 

25.04.2017 р. «Про перенесення кредитів»; №158 від 04.05.2017 р. «Про 

перенесення кредитів»;  №175 від 18.05.2017 р. «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; №176 від 18.05.2017 р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку»; №177 від 18.052017 р. «Про 

затвердження кошторисного розрахунку»; №184 від 25.05.2017 р. «Про 

перенесення кредитів»; №192 від 29.05.2017 р. «Про перенесення кредитів». 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №44 (додається). 

   По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків. 

 

Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по загальному фонду на закупівлю вікон в дитячому відділенні 

Рава-Руської районної лікарні в сумі 11 853 грн.  



Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №45 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2017 рік 

по спеціальному фонду на розробку детального плану  кварталу 

індивідуальної житлової забудови  ур. «Башня» с. Рата в сумі 41 тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №46 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2017 рік 

по загальному фонду на ФАП с. Рата в сумі 21100 грн.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №47 (додається). 

 

Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по загальному фонду на Службу у справах дітей Жовківської 

РДА в сумі 5 тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №48 (додається). 

 

   Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по загальному фонду на в/ч 2144 в сумі  5 тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №49 (додається). 

   
Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по загальному фонду на школу-інтернат м. Рава-Руська в сумі 

15 тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за - 9,                         проти  - 1,                 утрималось - 0. 

Рішення №50 (додається). 

 

Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по загальному фонду на місцеву пожежну охорону в сумі  20 

тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №51 (додається). 

 



Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по спеціальному фонду на Річківську ЗОШ І-ІІ ст.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №52 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2017 рік 

по загальному фонду на придбання зупинки громадського транспорту                   

(ЖД станція) с. Річки.  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №53 (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                           Р.В.Зінько 


