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П Р О Т О К О Л 

 

Сімнадцятої  сесії                                                     VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

11 липня 2017 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Білан О.О. 

                                                   Осфальд А.А. 

 Чорна В.Д. 

Присутні: жителі с. Рата гр.. Печененко Любов Іванівна, Шибунько Оксана 

Анатоліївна, Ярмола Любов Володимирівна, Лаба Яніна Йосипівна. 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Розгляд заяв. 

2.  Про погодження проекту землеустрою, щодо змін меж населеного пункту 

с. Річки Жовківського району Львівської області. 

3. Про погодження проекту землеустрою, щодо змін меж населеного пункту 

с. Рата Жовківського району Львівської області. 

4. Про погодження проекту землеустрою, щодо змін меж населеного пункту 

с. Шабельня Жовківського району Львівської області. 

5. Про встановлення ставки земельного податку на 2018 рік. 

6. Про розірвання договору оренди землі від 05.10.2007 року з ПАТ 

«Укртелеком». 

7. Розгляд листа Жовківського відділення поліції Кам’янка-Буського відділу 

поліції від 09.06.2017 року №5658/01/52. 

8. Розгляд листа ДНЗ №1 м. Рава-Руська від 15.06.2017 року №65. 

9. Розгляд листа НВК «Рава-Руська школа-гімназія» від 23.06.2017 року №67. 

10. Затвердження рішень виконкому. 

11.Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  міжсесійний 

період. 

12. Затвердження правил благоустрою. 

13. Про внесення змін у програму забезпечення житлом дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки. 

14. Різне. 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Ревуцький А.В. 

2. Білан О.О. 

3. Дацко М.С. 

4. Когут В.С. 

5. Осфальд А.А. 

6. Купчак Н.М. 

7. Смутняк О.В. 

8. Сімчук В.С. 

9. Зінько Т.С. 

10. Рудий І.П. 

11. Чорна В.Д. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 17-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 17-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 Іванюри М.В., про затвердження детального плану території 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Польова в  с. Шабельня, 

Жовківського р-ну Львівської обл. площею 0,1927 га. 

Вирішили : затвердити  детальний план території для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                 

вул. Польова в с. Шабельня, Жовківського р-ну Львівської обл. площею 

0,1927 га. 

Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

2. Заява Теглівець Ю.М., 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. Партизанська  №3 в             

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

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

3. Заява Мотика О.І. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Рата по вул. Мельники, 

Жовківського р-ну Львівської обл..                     

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

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

р-н, с. Рата вул. Мельники. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

4. Заява Юрченко Ю.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею  0,30   га для передачі у 

власність в с. Рата по вул. Коцюбинського для ведення ОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею  0,30  га для передачі у власність в с. Рата                      

по вул. Коцюбинського,  Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

ОСГ. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

5. Заява Рудзінської Н.В., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки   у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,12 га по вул. Василькова, №2 в с. Шабельня, 

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 площею 0,12 га по вул. Василькова, №2 в            

с. Шабельня, Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

6. Заява Демчук В.Е., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,08 га по вул. Л.Українки, 33а в с. Рата, 

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 площею 0,08 га по вул. Л.Українки, 33а в      

с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл. 



Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

7. Заява Гнап  Р.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. Проектна,33 в с. Шабельня 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : відмовити у клопотанні за результатами громадського слухання 

в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

8. Заява Осфальд Т.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1145 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1145 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

9. Заява Кондзелко Н.Ф., 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 -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №10 (додається). 

10. Заява Кривейко В.Л., про добровільну відмову від рішення про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

передачі земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в 

с.Річки по вул.Нова,23 Жовківського р-ну. 

Вирішили : клопотання задовільнити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

11. Заява Кривейко А.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд по вул. Нова, №23 в с. Річки, Жовківського р-ну 

Львівської обл. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність в  с. Річки по вул. 

Нова, №23  для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд .                          

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

12. Заява Шпитак М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата по вул. Мельники. 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

13. Заява Глива Є.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд по вул. 22-го Січня, №34а в с. Рата, 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. 22-го Січня, №34а в с. Рата, 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

14. Заява Бармін Л.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   у власність для ведення ОСГ в с. Рата 

по вул. П.Ратенського ( 1-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки   у власність для ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського ( 1-ий 

ряд), Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

15. Заяви Галань І.М., Васьків Л.В., Сенько М.М.,Лаби Я.Й., Шибунько 

В.А., Бакай Л.І., Булаги Я.С.. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Результати голосування : 

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



Рішення №16 (додається). 

( депутат Зінько Т.С. зареєструвався у листі реєстрації депутатів і взяла 

участь у голосуванні). 

16. Заява Зінчин М.Д., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею   0,12  га для передачі у 

власність в с. Річки вул. Ів.Франка для ведення індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею  0,12 га для передачі у власність в с. Річки                      

по вул. Ів.Франка,  Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №17 (додається). 

17. Заява Недільського Ю.В., про затвердження детального плану 

території по вул. Л.Українки в  с. Рата, Жовківського р-ну 

Львівської обл. та надання дозволу розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

Вирішили : затвердити  детальний план території по вул. Л.Українки в            

с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл. та надання дозволу розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18 (додається). 

18. Заява Галань М.Я. про погодження меж земельної ділянки. 
 

Вирішили : затвердити Акт постійної комісії від 11.07.2017 р. про 

погодження меж між землекористувачами Галань М.Я. і Шіріндел Г.Х. в           

с. Рата по вул. П.Ратенського  Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №19 (додається). 

19. Заява Юнко А. В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею   0,12   га для передачі у 

власність в с. Рата по вул.. Коцюбинського для ведення садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею   0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

по вул. Коцюбинського  Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №20(додається). 

20. Заява Задорожного Я.М., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки   площею   0,12   га для передачі 

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



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею   0,12 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №21 (додається). 

 

21. Заява Дацко Б.Д. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Дацко Богдані Дмитрівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  -0,                 утрималось - 1. 

Рішення №22 (додається). 

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

сина – Терів Віктора Йосифовича. 

Депутат Дацко М.С. виступила із пропозицією надати матеріальну допомогу 

після пред’явлення виписки про проведену операцію. 

Вирішили : надати гр. Терів Віктору Йосифовичу матеріальну допомогу на 

лікування в сулі 15 (п’ятнадцять) тис. грн. після проведеної операції. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №23 (додається). 

23. Заява Буй Г.П. про надання матеріальної допомоги на операцію. 

Вирішили : надати гр. Буй Григорію Павловичу матеріальну допомогу на 

операцію в сумі 20 (двадцять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24 (додається). 

24. Заява Гавриляк М.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Гавриляк Мар’яні Михайлівні матеріальну допомогу 

на лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25 (додається). 

25. Заява Рудої Г.М, про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Руді Галині Михайлівні , матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №26 (додається). 

26. Заява Паламар І.В. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Паламар Ігорю Васильовичу , матеріальну допомогу 

на лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн.. 

 Результати голосування : 



                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27 (додається). 

27. Заява Гаврилюк П.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сина – Гаврилюк Мар’яна Петровича дитини інваліда 

(синдром Дауна). 

Вирішили : надати гр. Гаврилюк Петру Васильовичу матеріальну допомогу 

на лікування сина – Гаврилюк Мар’яна Петровича дитини інваліда (синдром 

Дауна) в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається). 

28. Заява Бурди І.М. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29 (додається). 

29. Заява Порохняк Є.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування, як інваліду ІІ-ї групи 

Вирішили : надати гр. Порохняк Єгору Михайловичу матеріальну допомогу 

на лікування, як інваліду ІІ-ї групи в сумі 2 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30 (додається). 

30. Заява Булаги Я.С. про надання матеріальної допомоги на лікування 

чоловіка – Булаги Василя Миколайовича, як інваліду ІІ-ї групи. 

Вирішили : надати гр. Булазі Василю Миколайовичу матеріальну допомогу 

на лікування, як інваліду ІІ-ї групи. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №31 (додається). 

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

лікування. 

Вирішили :  

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 1,                 утрималось - 0. 

Рішення №32 (додається). 

32. Заява Білан С.П. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Білан Стефанії Павлівні , матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 5 (п’ять) тис. грн.. 

 Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №33 (додається). 

33. Заява Варшавської В.В. про надання матеріальної допомоги. 

Вирішили : надати Варшавській Василині Василівні матеріальну допомогу в 

сумі 10 (десять) тис. грн. 



 Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №34 (додається). 

34. Заява Зінько Р.В. про надання відпустки  з 17 липня 2017 року. 

Вирішили : надати Зінько Р.В.- голові Річківської сільської ради відпустку  з 

17 липня 2017 року. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось – 0. 

Рішення №35(додається). 

 

   По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про погодження проекту землеустрою, щодо змін меж 

населеного пункту с. Річки, Жовківського району Львівської області. 

Вирішили : погодити проект землеустрою, щодо змін меж населеного 

пункту с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за - 11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №36 (додається). 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про погодження проекту землеустрою, щодо змін меж 

населеного пункту с. Рата, Жовківського району Львівської області. 

Вирішили : погодити проект землеустрою, щодо змін меж населеного 

пункту с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за - 11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №37 (додається). 

  По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про погодження проекту землеустрою, щодо змін меж 

населеного пункту с. Шабельня,  Жовківського району Львівської області. 

Вирішили : погодити проект землеустрою, щодо змін меж населеного 

пункту с. Річки Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за - 11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №38 (додається). 

  По п’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік. 

    Виступив депутат Річківської ради п. Чорна В.Д., яка запропонувала 

встановити ставки земельного податку, а саме: 

1. за землі житлової забудови – 0,1 % від НГО. 

2. за землі сільськогосподарського використання: 

а) рілля – 0,3 % від НГО 

б) сіножаті – 0,3 % від НГО 

в) пасовища – 0,3 % від НГО 

г) багаторічні насадження – 0,1 % від НГО 

     3. за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні 



суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної власності) в 

розмірі 10 % від їх  нормативно – грошової оцінки. 

4.за земельні ділянки за межами населеного пункту ( земельні частки – 

паї),  які перебувають в користуванні в розмірі 0,1 % , від їх нормативно –  

   грошової оцінки. 

5. за земельні ділянки за межами населеного пункту нормативно – 

грошової  оцінка яких не проведена в розмірі 5 % нормативно – грошової 

оцінки  одиниці площі ріллі по області. 

6. за землі промисловості – 3 %. 

7. за землі зв’язку – 3 %. 

8. за землі комерційного призначення – 3 %. 

9. за землі іншого призначення – 3 %. 

                       

Вирішили : затвердити запропоновані  ставки земельного податку.     

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №39 (додається). 

    По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про розірвання договору оренди землі від 05.10.2007 року з ПАТ 

«Укртелеком». 

Вирішили : розірвати договір оренди землі від 05.10.2007 року з ПАТ 

«Укртелеком». 

Результати голосування : 

                   за - 11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №40 (додається). 

    По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

відділення поліції Кам’янка-Буського відділу поліції. 

Вирішили : відмовити Кам’янко-Буському відділу поліції у виділенні 

коштів. 

Результати голосування : 

                   за - 11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №41 (додається). 

   По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом ДНЗ №1 м. Рава-

Руська про зменшення батьківської плати: 

- звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників бойових дій 

(АТО). 

Вирішили : звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників 

бойових дій (АТО). 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №42 (додається). 



    По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів із листом НВК «Рава-Руська 

школи-гімназії). 

Вирішили : надати субвенцію в сумі 6 тис.грн. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №43 (додається). 

 

    По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів з рішеннями виконкому 

№13-18 від 22.06.2017 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №13-18 від 22.06.2017 року. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №44 (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 №206 від  

12.06.2017 р. «Про спрямування іншої субвенції»; №225 від 20.06.2017 р. 

«Про перенесення кредитів»; №242 від 30.06.2017 р. «Про перенесення 

кредитів»;  №253 від 10.07.2017 р. «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; №254 від 10.07.2017 р. «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку»; №255 від 10.07.2017 р. «Про 

затвердження кошторисного розрахунку»; № 257 від 11.07.2017 року 2Про 

перенесення кредитів»;№211 від 14.06.2017 року «Про виділення коштів для 

при дбання квартири для особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування Варшавської В.В. і дітей позбавлених батьківського піклування 

Варшавського М.В., Варшавського Р.В.». 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №45 (додається). 

 

   По десятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про внесення змін в програму забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки. 

Вирішили : внесення змін в програму. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №46 (додається). 

 

   По одинадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження правил благоустрою населених пунктів 

Річківської сільської ради. 



Вирішили : затвердити правила благоустрою населених пунктів Річківської 

сільської ради. 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №47 (додається). 

   

 

Сільський голова                           Р.В.Зінько 


