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П Р О Т О К О Л 

 

Вісімнадцятої  сесії                                                     VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

04 вересня 2017 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Білан О.О. 

                                                   Осфальд А.А. 

 Сімчук В.С. 

Присутні: громада с. Річки вул. Партизанська 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Розгляд заяв. 

2. Звіт сільського голови про виконання бюджету за І-е півріччя 2017 року. 

3. Затвердження ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття 

4. Розгляд листа Жовківської РДА від 14.08.2017 року №11-050. 

5. Розгляд листа Жовківської РДА від 21.08.2017 року №02-19/3948. 

6. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки від 22.08.2017 року №47. 

7. Розгляд листа ПАТ «Українська залізниця» від 14.08.2017 року №952. 

8. Розгляд листа КП «Редакція газети «Відродження»» від 07.08.2017 року 

№34. 

9. Затвердження рішень виконкому. 

10. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у  міжсесійний 

період. 

10. Про зменшення премії сільському голові. 

11. Про зменшення премії секретарю ради. 

12. Спрямування вільних лишків. 

13. Різне. 

 

 

 

 



 
С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Ревуцький А.В. 

3. Білан О.О. 

4. Лозінська О.В. 

5. Дацко М.С. 

6. Осфальд А.А. 

7. Купчак Н.М. 

8. Гнідець Г.М. 

9. Смутняк О.В. 

10. Сімчук В.С. 

11. Зінько Т.С. 

12. Рудий І.П. 

13. Чорна В.Д. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 18-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 18-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

 

   По першому питанні порядку денного   слухали  сільського голову Зінько 

Р.В., який зачитав заяви: 

 

1. Заява Юнко І.А. про надання матеріальної допомоги на 

встановлення пам’ятника загиблому на Грибовицькому 

сміттєзвалищі гр. Юнко Б.Ю. 

Вирішили : відкласти до кінця року. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  -0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

2. Заява Стакіної М.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування мами – Стакіної Ольги Іллівни (післяопераційний період). 

Вирішили : надати гр. Стакіні Марії Володимирівні матеріальну допомогу 

на лікування мами – Стакіної Ольги Іллівни в сулі 5 (п’ять) тис. грн.  

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №3 (додається). 

3. Заява Зінчин М.Д. про надання матеріальної допомоги на лікування. 



Вирішили : надати гр. Зінчин Марії Дмитрівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі 1 (одну) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №4 (додається). 

4. Заява Свірської Я.А. про надання матеріальної допомоги на 

лікування, як інваліду ІІ-ї групи.  

Вирішили : надати гр. Свірські Яніні Адольфівні матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №5 (додається). 

5. Заява Зінька В.Б, про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відмовити 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №6 (додається). 

6. Заява Бенько К.В. про надання матеріальної допомоги на лікування 

дочки – Бенько Зоряни Василівни. 

Вирішили : надати гр. Бенько Катерині Володимирівні матеріальну 

допомогу на лікування дочки – Бенько Зоряни Василівни в сумі 35 (тридцять 

п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №7 (додається). 

7. Заява Климко Л.С. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Климко Любомиру Степановичу матеріальну 

допомогу на лікування в сумі 1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №8 (додається). 

8. Заява Войдило М.І. про надання матеріальної допомоги на лікування 

чоловіка – Войдило Івана Володимировича. 

Вирішили : надати гр. Войдило Марії Іванівні матеріальну допомогу на 

лікування чоловіка – Войдила Івана Володимировича в сумі 5 (п’ять) тис. 

грн. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №9 (додається).  

9. Заява Абизової Л.В. про надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань. 

Вирішили : відмовити так, як матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань не надаються. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №10 (додається). 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

та охорони природи   Рудого І.П., який зачитав протокол засідання комісії 

про: 

10. Заява Ревуцької Г.І. про погодження меж земельної ділянки. 
 

Вирішили : затвердити Акт постійної комісії від 30.08.2017 р. яка виїжджала 

на місце скарги. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11 (додається). 

11. Заява Дучак М.А. 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 -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12 (додається). 

12. Заява Калинич Ю.Ю. 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 -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13 (додається). 

13. Заява Бринь П.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 -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14 (додається). 

14. Заява Старчак Я.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в с. Шабельня Жовківського р-ну Львівської обл. 

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

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15 (додається).  
15. Заява Кащенка Я.А. про розширення вулиці Підлісна в с. Шабельня 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : гр. Кащенко Я.А. звернутися в суд. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16 (додається). 

16. Заява Гливи Є.Р. скарга на сусіда. 



Вирішили : гр. Лабі Я.Й. направити черговий лист про прибирання 

будівельних матеріалів. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №17 (додається). 

17. Заява Рудої Г.М. про погодження меж. 

Вирішили : не погодити межі без доїзду до гр. Гнідець Г.М. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18 (додається). 

18. Заява Гнідець Г.М. про не погодження меж гр. Руді Г.М. 

Вирішили : клопотання задовільнити. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №19 (додається). 

19.  Заява жителів с. Рата про добровільну згоду на припинення дії 

рішення, наданих 13-ю сесією від 22.12.2016 року. 

Вирішили : припинити дію рішень 13-ї сесії VII-го демократичного 

скликання від 22.12.2016 року, а саме: 

Рішення №50, рішення №49,   рішення №51, рішення №48, рішення 

№47, рішення №46, рішення №45, рішення 44, рішення №43, рішення 

№42, рішення №52 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність в с. Рата 

вище вул.. П.Ратенського для ведення садівництва. 

Депутат Гнідець Г.М., Смутняк О.В., Купчак Н.М., Осфальд А.А. 

повідомили, що не будуть голосувати . 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

20. Заява Ногаль І.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ по вул. Ів.Франка в с. Річки  Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : розгляд даної заяви винести на громадське слухання в с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №21 (додається).  

21. Заява Ногаль Л.Г про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ по вул. Ів.Франка в с. Річки  Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : розгляд даної заяви винести на громадське слухання в с. Річки. 

Результати голосування : 



                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №22 (додається).  
22. Заява Ногаль М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. Космічна в с. Річки  Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність по вул. Космічна в             

с. Річки  для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №23 (додається).  
23. Заява Старчак Р.А. 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. Грушевського №16 с. Шабельня  

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. Грушевського №16 в с. Шабельня  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24 (додається).  
24. Заява Старчак С.Ю. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Шабельня по вул. Моріна, 

Жовківського р-ну Львівської обл. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд.                      

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

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

р-н, с. Шабельня вул. Моріна для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд . 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25 (додається). 

25. Заява Зінька В.Б. про надання дозволу на розроблення детального 

плану території земельної ділянки у с. Річки по вул. Шевченка,8, 

Жовківського р-ну Львівської обл. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд.                      

Вирішили : надати дозвіл на  розроблення детального плану території 

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

р-н, с. Річки вул. Шевченка,8 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд . 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 



Рішення №26 (додається). 

 

26. Заява Янушок О.С., 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. Л.Українки  №24 в  с. Рата. 

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. Л.Українки  №24 в  с. Рата Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27 (додається).  

27. Заява Когут В.В., 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. 22-го Січня №1 в  с. Рата. 

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. 22-го Січня  №1 в  с. Рата Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається). 

28. Заява Мандзюк В.І., 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. 22-го Січня №27 в  с. Рата. 

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. 22-го Січня  №27 в  с. Рата Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29 (додається). 

29. Заява Клепач Н.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0852 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0852 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30 (додається). 



30. Заява Голаєвич М.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0709 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0709 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №31 (додається). 

31. Заява Рудого А.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0848 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0848 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №32 (додається). 

32. Заява Баран І.Т., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0798 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0798 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №33 (додається). 

33. Заява Баран Р.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0778 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0778 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №34 (додається). 

34. Заява Дмитрішин О.П., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі 

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



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №35 (додається).  

35. Заява Таньчин К.П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0714 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0714 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №36 (додається). 

36. Заява Баран А.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0876 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0876 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №37 (додається). 

37. Заява Когут В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №38 (додається).  
38. Заява Смутняк О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      



ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №39 (додається).  
39. Заява Смутняк К.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1178 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1178 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №40 (додається). 

40. Заява Бенько К.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №41 (додається).  
41. Заява Пелех М.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №42 (додається).  
42. Заява Чирич В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №43 (додається).  

43. Заява Клебан О.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0912 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0912 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №44 (додається). 

44. Заява Баран В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №45 (додається). 

45. Заява Фадєєвої Г.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0969 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0969 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №46 (додається). 

46. Заява Рудої О.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для індивідуального 

садівництва. 



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Депутат Осфальд А.А. повідомив, що не буде голосувати 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №47 (додається).  
47. Заява Клебан В.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1791 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Пастерник» для ведення ОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1791 га для передачі у власність в с. Рата                      

ур. «Пастерник», Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення ОСГ 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №48 (додається). 

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

відведення земельної ділянки   площею 0,1200 га для передачі у 

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

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1200 га для передачі у власність по вул.. 

Коцюбинського в с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №49 (додається). 

49. Заява Мандзюк О.Ф., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1324 га для передачі у 

власність по вул. 22 Січня в с. Рата для ведення ОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1324 га для передачі у власність по вул. 22 Січня  

в с. Рата, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення ОСГ. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №50 (додається). 

50. Заява Рудої Г.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул. П.Ратенського (1-ий ряд). 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

вул. П.Ратенського (1-ий ряд). 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №51 (додається). 



51. Заява Зінько Р.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0914 га для передачі у 

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

  Сільський голова Зінько Р.В. повідомив, що розглядається питання по його 

земельні ділянці і на час розгляду даного питання вийшов із залу засідання. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0914 га для передачі у власність по вул. Проектна 

в с. Річки, Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №52 (додається). 

52. Заява Зінька В.М., про продовження терміну дії рішення №23 від 

22.10.2015 року 41-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки  в 

натурі (на місцевості), для будівництва і обслуговування житлового будинку 

і споруд, площею 0,1200 га., за адресою: с. Шабельня, Жовківського району, 

по вул.Калинова,18. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №53 (додається). 

53. Заява Теглівець М.П., про затвердження детального плану території 

земельної ділянки у с. Шабельня по вул. Моріна по зміні цільового 

призначення земельної ділянки наданої у власність і надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення 

даної земельної ділянки. 

Вирішили : затвердити детальний план території  земельної ділянки у                   

с. Шабельня по вул. Моріна по зміні цільового призначення земельної 

ділянки наданої у власність для ведення ОСГ під будівництво та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд і 

надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення даної 

земельної ділянки 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №54 (додається). 

54. Заява жителів с. Рата, про найменування однієї з вулиць с. Рата 

іменем загиблого Юнко Богдана. 

Вирішили : при створені нових вулиць в с. Рата врахувати дану пропозицію. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №55 (додається). 

55. Заява жителів с. Рата, про передбачення коштів у 2017-2018 рр 

закупівлю трансформатора та проведення світла в с. Рата по                 

вул. Польові. 



Вирішили : повернутись до розгляду даної заяви при укладенні бюджету на 

2018 рік. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №56 (додається). 

     Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

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

р-н, с. Шабельня по вул. Моріна під складськими приміщеннями.   

Вирішили : надати дозвіл на розроблення детального плану території 

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

р-н, с. Шабельня по вул. Моріна під складськими приміщеннями.   

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №57 (додається). 

 

   По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із звітом про виконання 

бюджету за І-е півріччя 2017 року.          

Вирішили : затвердити звіт сільського голови про виконання бюджету за І-е 

півріччя 2017 року.. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №58 (додається). 

 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження ПКД та виділення коштів по капітальному 

ремонті дорожнього покриття в с. Рата по вул. Коцюбинського. 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Рата по вул. Коцюбинського.. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №59 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в  с. Річки 

по вул. Партизанська (від будинку №47 до будинку №77). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Річки по вул. Партизанська (від будинку №47 до 

будинку №77). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №60 (додається).  
   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в с. Річки по 

вул. Садова (від вул. Проектної до вул. Ів.Франка). 



Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Річки по вул. Садова (від вул. Проектної до                  

вул. Ів.Франка). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №61 (додається).  
   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в                            

с. Шабельня по вул. Моріна (від а/д Т-14-04 Червоноград-Рава-Руська до                

вул. Польова). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Шабельня по вул. Моріна (від а/д Т-14-04 

Червоноград-Рава-Руська до вул. Польова). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №62 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в                               

с. Шабельня по вул. Моріна (від вул. Польова до з/д переїзду). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Шабельня по вул. Моріна (від  вул. Польова до з/д 

переїзду). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №63 (додається).    
   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в                              

с. Шабельня по вул. Залізнична ( від з/д переїзду до р. Рата). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Шабельня по вул. Залізнична ( від з/д переїзду до  

р. Рата). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №64 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в                                  

с. Шабельня по вул. Польова (від вул. Моріна до церкви). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Шабельня по вул. Польова (від вул. Моріна до 

церкви). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №65 (додається).  



    Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в с. Річки по 

вул. Ів.Франка. 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Річки по вул. Ів.Франка. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №66 (додається).    
   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в с. Річки по 

вул. Садова ( від вул. Ів.Франка до межі села). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Річки по вул. Садова ( від вул. Ів.Франка до межі 

села). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №67 (додається).    
   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в с. Річки по 

вул. Космічна ( від  ФАПу до межі села). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Річки по вул. Космічна ( від ФАПу до межі села). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №68 (додається).   
  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та виділення 

коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в  с. Річки по                     

вул. Партизанська ( від вул. Шевченка до будинку №46). 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Річки по вул. Партизанська ( від вул. Шевченка до 

будинку №46). 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №69 (додається).    
   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження ПКД та 

виділення коштів по капітальному ремонті дорожнього покриття в с. Рата по 

вул. Лугова 

Вирішили : затвердити ПКД та виділення коштів по капітальному ремонті 

дорожнього покриття в с. Рата по вул. Лугова. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №70 (додається).    

 

   По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про розгляд листа Жовківської РДА від 14.08.2017 року №11-050. 



Вирішили : відмовити увиділенні коштів так, як у 2017 році вже виділялись 

кошти на МПО. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №71 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про розгляд листа Жовківської РДА від 21.08.2017 року                  

№02-19/3948. 

Вирішили : відмовити у виділенні коштів. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №72 (додається). 

 

  По п’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки від 22.08.2017 року 

№47. 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа до розгляду бюджету на 2018 рік.     

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №73 (додається). 

 

    По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про розгляд листа ПАТ «Українська залізниця»  від 14.08.2017 

року №952 

Вирішили : відмовити у внесенні змін у рішення №39 від 11.05.2017 року. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №74 (додається). 

 

    По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. , про розгляд листа КП «Редакція «Відродження»» від 07.08.2017 

року №34. 

Вирішили : відмовити у виділенні коштів. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №75 (додається). 

   
    По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

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

№22-33 від 23.08.2017 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №22-33 від 23.08.2017 року. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №76 (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 №273 від  

26.07.2017 р. «Про перенесення кредитів»; №225 від 20.06.2017 р. «Про 

перенесення кредитів»; №303 від 18.08.2017 р. «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку»; №305 від 22.08.2017 р. «Про перенесення 

кредитів ». 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №77 (додається). 

 

  По десятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , про зменшення щомісячних премій сільському голові з 600% на 

300% та секретарю ради з 300% на 150% відповідно. 

   На час розгляду даного питання депутат Річківської сільської ради   

Осфальд А.А. попросив сільського голову Зінька Р.В. вийти із залу засідання. 

  Виступив депутат Рудий І.П., який сказав присутнім депутата, що за 

напруженість у роботі та сумлінне ставлення до своїх обов’язків не 

зменшувати щомісячні премії, а залишити їх без змін. 

 Винесено на голосування питання про зменшення щомісячної премії 

сільському голові з 600% на 300%. 

Результати голосування : 

                   за -1,                         проти  - 10,                 утрималось - 2. 

Вирішили : щомісячну премію сільського голови залишити без змін. 

Рішення №78 (додається). 

  Винесено на голосування питання про зменшення щомісячної премії 

секретарю ради  з 300% на 150%. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде голосувати . 

Результати голосування : 

                   за -2,                         проти  - 9,                 утрималось - 1. 

Вирішили : щомісячну премію секретаря ради залишити без змін. 

Рішення №79 (додається). 

 

   По одинадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків. 

 

Вирішили : спрямувати вільні кошти з загального фонду на спеціальний 

фонд. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №80 (додається). 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2017 рік 

по загальному фонду на придбання дитячого майданчика в с. Річки. 



Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №81 (додається). 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2017 рік 

по загальному фонду на вуличне освітлення. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №82 (додається). 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2017 рік 

по загальному фонду на пішохідний міст в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №83 (додається). 

Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по спеціальному фонду на ДНЗ с.Річки. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №84 (додається). 

Вирішили : надати субвенцію з вільного залишку, який утворився на 

01.01.2017 рік по загальному фонду на НД с. Річки та с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №85 (додається). 

    Виступив депутат Річківської сільської ради Сімчук В.С., який сказав 

присутнім депутатам, що залишок коштів на матеріальні допомоги в сумі            

23 тис. грн. на матеріальні допомоги для учасників АТО. 

Вирішили : залишок коштів в сумі 23 тис. грн. залишити на матеріальні 

допомоги для учасників АТО. 

Результати голосування : 

                   за - 13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №86 (додається). 

 

 

Сільський голова                           Р.В.Зінько 


