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П Р О Т О К О Л 

 

Двадцятої сесії                                                         VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

22 грудня 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: директор Річківської ЗОШ І-ІІ ст. Білан Т.О., заступник директора 

Річківської ЗОШ І-ІІ ст. із навчально-виховної роботи Ткачишин А.І., о. Іван 

Церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Річки. 

                                                  

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

2. Про перенесення кредитів. 

3. Про встановлення ставки податку на нерухоме майно. 

4. Про встановлення ставки єдиного податку. 

5. Про затвердження ставки акцизного збору. 

6. Про затвердження штатного розпису ДНЗ с. Річки на 2018 рік. 

7. Про затвердження штатного розпису та кошторису витрат на 

утримання КП «Річки» на 2018 рік. 

8. Про затвердження штатного розпису та кошторису витрат на 

утримання апарату управління Річківської сільської ради на 2018 рік. 

9. Про преміювання сільського голови. 

10. Про преміювання секретаря Річківської сільської ради. 

11. Про затвердження бюджету Річківської сільської ради на 2018 рік. 

12. Затвердження рішень виконкому. 

13. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний 

період. 

14. Про розгляд листів. 

15. Розгляд заяв. 

16. Різне. 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1.  Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Лозінська О.В. 

4. Дацко М.С. 

5. Когут В.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 20-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 20-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., про внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

Вирішили : внести зміни до бюджету зменшивши доходи сільського 

бюджету  і видатки сільського бюджету до 12 млн. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

   По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про перенесення кредитів. 

Вирішили : перенести з КТКВК 5062 КЕКВ 2210 на КТКВК 3400 КЕКВ 2730 

– 72 тис. грн. 

Перенести з КТКВК 5062 КЕКВ 2240 на КТКВК 3400 КЕКВ 2730 – 5 тис. 

грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

Вирішили : перенести з КТКВК 0170 КЕКВ 2111 на КЕКВ 2120 -  5812 грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 



   По третьому питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка запропонувала встановити ставки податку на 

нерухоме майно  в розмірі 0,03 % від мінімальної заробітної плати та надати 

пільги на квартири до 60 кв.м, житлові будинки 120 кв.м, і різні типи 

житлової нерухомості 180 кв. м та ставки податку для комерційної 

нерухомості в межах населеного пункту – 0,03 % і за межами населеного 

пункту – 1,5 % та звільнити від сплати податку на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки родини загиблих військовослужбовців в ході 

проведення АТО, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів військової 

служби. 

Вирішили : встановити ставки податку на нерухоме майно згідно 

запропонованих та звільнити від сплати податку на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки родини загиблих військовослужбовців в ході 

проведення АТО, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів військової 

служби згідно запропонованих. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

   По четвертому питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка запропонувала встановити ставки єдиного податку 

для першої групи – 5 %, для другої групи – 10 %.                   

Вирішили : встановити ставки єдиного податку для першої групи - 5 %, для 

другої групи – 10 %. 

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

    По п’ятому питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка запропонувала затвердити акцизний податок у розмірі 

5 % .                       

Вирішили : затвердити акцизний податок у розмірі 5 % .                       

Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

   По шостому питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка ознайомила присутніх депутатів із штатним розписом 

ДНЗ с. Річки.                       

Вирішили : затвердити штатний розпис ДНЗ с. Річки на 2018 рік в кількості 

21,08 штатних одиниць згідно з додатком №1. 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

  По сьомому  питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка ознайомила присутніх депутатів  із штатним розписом                  

КП «Річки» та кошторисом витрат.                       



Вирішили : затвердити штатний розпис КП « Річки» на 2018 рік в кількості  

7 штатних одиниць та кошторис витрат в сумі 800 000 грн. згідно з додатком 

№1. 

Депутат Сайчук І.С. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

  По восьмому питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка ознайомила присутніх депутатів із штатним розписом 

апарату управління Річківської сільської ради.  

Вирішили : затвердити штатний розпис апарату управління Річківської 

сільської ради  в кількості 9,5 одиниць та кошторис витрат на утримання 

апарату управління сільської ради на 2018 в сумі 1700000  грн. згідно з    

додатком №1. 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 

     По дев’ятому  питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка запропонувала , що сільському голові необхідно 

надати премію до заробітної плати в розмірі 400% за напруженість у 

виконанні роботи. 

На час розгляду даного питання депутати Річківської сільської ради   

попросили сільського голову Зінька Р.В. вийти із залу засідання. 

Вирішили : надати щомісячну премію в розмірі 400% за напруженість у 

виконанні роботи.         

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

   По десятому  питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка запропонувала , що секретарю сільської ради 

необхідно надати премію до заробітної плати в розмірі 200 % за 

напруженість у виконанні роботи. 

Вирішили : надати щомісячну премію в розмірі 200% за напруженість у 

виконанні роботи.         

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

  По одинадцятому  питанні порядку денного слухали Дацко М.С., голову 

бюджетної комісії, яка запропонувала затвердити бюджет Річківської 

сільської ради на 2018 рік в сумі 10 млн. 600 тис. грн.  



Вирішили : затвердити бюджет Річківської сільської ради на 2018 рік в сумі                  

 10 млн. 600 тис.грн .         

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

  По дванадцятому  другому  питанні порядку денного слухали сільського 

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

виконкому №48-53 від 19.12.2017 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №48-53 від 19.12.2017 року . 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

    По тринадцятому 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 №406 від 

17.11.2017 року «Про перенесення кредитів», №411 від 23.11.2017 року «Про 

перенесення кредитів», №412 від 23.11.2017 року «Про перенесення 

кредитів». 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

  По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., про розгляд листів:  завідувача ДНЗ с. Річки від 10.10.2017 року 

№53 «Про виділення коштів в сумі 100 000 грн. для придбання м’якого 

інвентарю», від 10.10.2017 року № 54 « Про забезпечення робочим місцем 

бухгалтера ДНЗ по місцю знаходження установи», від 10.10.2017 року № 55 

«Про списання з балансу ДНЗ котельні, яка непридатна до експлуатації і 

фактично розібрана »; Рава-Руського ДНЗ №1 від 18.09.2017 року №91 «Про 

зменшення плати за харчування» та батьків Рава-Руських ДНЗ; Завідувача 

НД с. Річки про виділення коштів на ремонт НД с. Річки та придбання 

костюмів для проведення Андріївських вечорниць; Рава-Руської районної 

лікарні від 08.12.2017 року №425 «Про виділення коштів в сумі 93 000 грн. 

для закупівлі водогрійного-твердопаливного котла»; Жовківський районний 

відділ культури і туризму від 09.11.2017 року №25 « Про виділення коштів в 

сумі 50 тис. грн. на придбання стелажів, світильників, стола для бібліотеки – 

філії с. Шабельня»;Жовківської РДА від 28.11.2017 року №02-36/4650 «Про 

виконання заходів по боротьбі із сказом тварин»; Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 від 28.11.2017 року №228 «Про виділення коштів в сумі 60 тис.грн. для 

придбання інтерактивного комплексу та 20 тис. грн. для облаштування 

внутрішнього туалету».  

   Виступила директор Річківської ЗОШ І-ІІ ст., яка зачитала листи від 

28.09.2017 року  №389 «Про повернення економії коштів», від 20.10.2017 

року №397 «Про повернення економії коштів», від 20.10.2017 року №398 

«Про виділення коштів на придбання проектора», від  03.11.2017 року №407 , 



від 03.11.2017 року №406 «Про передбачення коштів для виготовлення 

документів(свідоцтва) на право власності на будівлі та земельної ділянки 

Річківської ЗОШ І-ІІ ст.», від 20.12.2017 року №417 «Про виділення коштів 

для оплати додаткової ставки працівника шкільної їдальні Річківської ЗОШ І-

ІІ ст.», від 20.12.2017 року №418 «Про виділення коштів для придбання 

миючих засобів та засобів догляду за внутрішніми вбиральнями», від 

20.12.2017 року №419 «Про виділення коштів» та лист батьків учнів 8-го 

класу Річківської ЗОШ І-ІІст. Про виділення коштів на придбання парт та 

заміну підлоги. 

Вирішили : відкласти розгляд даних листів до наступних сесій, так як кошти 

на дані потреби можна виділити з вільних залишків, які утворяться станом на 

01.01.2018 року.  

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

    По п’ятнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про розгляд заяв : 

1. Заява  Каси І.В. про надання матеріальної допомоги на оздоровлення 

сина – Каси Андрія Степановича, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Касі І.В. матеріальну допомогу на оздоровлення сина 

– Каси Андрія Степановича, як учаснику АТО в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

2. Заява  Зивера А.В. про надання матеріальної допомоги на, як 

учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Зивер А.В. матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

3. Заява  Чепіль І.М., про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Чепіль І.М. отримав матеріальну допомогу,як 

учасник АТО . 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

4. Заява  Пушкар М.В., про надання матеріальної допомоги, як 

учаснику АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Пушкар М.В. отримав матеріальну 

допомогу,як учасник АТО . 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 



5. Заява  Пушкар В.В., про надання матеріальної допомоги, як 

учаснику АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Пушкар В.В. отримав матеріальну допомогу,як 

учасник АТО . 

Результати голосування : 

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

Рішення №21(додається). 

6. Заява  Базюк М.Д., про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Базюк М.Д. отримав матеріальну допомогу,як 

учасник АТО . 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

7. Заява  Баран С.С., про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Баран С.С. отримав матеріальну допомогу,як 

учасник АТО . 

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

8. Заява  Чорнія Р.Я., про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : відмовити, так як Чорній Р.Я. отримав матеріальну допомогу,як 

учасник АТО . 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 

9. Заява Кайди Л.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування(операцію). 

Вирішили : надати гр. Кайді Лесі Михайлівні матеріальну допомогу на 

лікування(операцію)  в сумі5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

10. Заява Терів Т.С., про надання матеріальної допомоги на лікування                   

(після операції) сина – Терів Віктора Йосифовича. 

Вирішили : надати гр. Терів Тетяні Степанівні матеріальну допомогу на 

лікування(після операції) сина – Терів Віктора Йосифовича в сумі15 

(п’ятнадцять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26(додається). 

11. Заява Баран С.С. про надання матеріальної допомоги на лікування. 



Вирішили : надати гр. Барану Степану Степановичу матеріальну допомогу 

на лікування в сумі3 (три) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27(додається). 

12. Заява Козар В.В. про надання матеріальної допомоги на відновлення 

втраченого внаслідок пожежі майна. 

Вирішили : надати гр. Козар Василині Василівні матеріальну допомогу 

відновлення втраченого внаслідок пожежі майна в сумі 50 (п’ятдесят) тис. 

грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28(додається). 

 

Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

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

про: 

1.    Заява Файзулліної К.В., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки   у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд площею 0,10 га по вул. Грушевського, №4 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 0,10 га по вул. Грушевського, №4 в            

с. Шабельня, Жовківського р-ну Львівської обл. 

Депутат Осфальд А.А. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 

2. Заява Бармін В.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №14 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №14  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається). 

3. Заява Лучків М.Я., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. І.Франка №5 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

І.Франка №5  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №31 (додається). 

4. Заява Періг В.В., про з затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. І.Франка №3 в с. Рата. 

  Сільський голова Зінько Р.В. повідомив про конфлікт інтересів і на час 

розгляду даного питання вийшов із сесійного залу. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

І.Франка №3  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається).  
5. Заява Галушка Н.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №11 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №11  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається). 

6. Заява Баран О.Е., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №6 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Грушевського №6  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 



7. Заява Юнко О.Ф., затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №5 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1011га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Грушевського №5  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №35 (додається). 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Небесної Сотні №27 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1041га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Небесної Сотні №27  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №36 (додається). 

9. Заява Теглівець І.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Небесної Сотні №11 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Небесної Сотні №11  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

10. Заява Гнідець Г.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Небесної Сотні №7 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                     

вул. Небесної Сотні №7  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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



Рішення №38 (додається). 

11. Заява Сохань І.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Небесної Сотні №9 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по         

вул. Небесної Сотні №9  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається). 

12. Заява Проць В.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №12 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                        

вул. Грушевського №12  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №40 (додається). 

13. Заява Степанова Я.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №16 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Грушевського №16  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

14. Заява Нестерак В.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Небесної Сотні №1 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             

вул. Грушевського №1  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 



15. Заява Горечого Б.Б., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Шевченка №6 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             

вул. Шевченка №6  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 

16. Заява Юнко І.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Небесної Сотні №25 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1028 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. Небесної Сотні №25  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 

17. Заява Данькевич К.М., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №1 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1080 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             

вул. Грушевського №1  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 

18. Заява Копійчак О.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №3 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1023 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по             

вул. Грушевського №3  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 



19. Заява Гавриляк М.М., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Грушевського №9 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по               

вул. Грушевського №9  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

20. Заява Сіканчук Б.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. І.Франка №2 в с. Рата. 

Вирішили : затвердити проект землеустрою, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1001 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по            

вул. І.Франка №2  в  с. Рата  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається). 

21. Заява Бартков’як В.В., про затвердження технічної документації, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Моріна,81 в с. Шабельня . 

Вирішили : затвердити технічну документацію, щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі площею 0,1408 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по                

вул. Моріна,81 в  с. Шабельня  Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №49 (додається). 

22. Заява Гливи М.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею  0,1000 га для передачі у 

власність в с. Рата ур. «Лонка»,  для ведення ОСГ. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

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

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

Результати голосування : 

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

Рішення №50 (додається). 

23. Заява Гореча Г.С., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,0400 га для передачі у 

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



Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,0400 га для передачі у власність в с. Рата                      

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

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається).  
24. Заява Шумило Т.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1178 га для передачі у 

власність в с. Рата по вул. Лугова, для індивідуального садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

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

по вул. Лугова Жовківського р-ну Львівської обл., для індивідуального 

садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається).  
25. Заява Панченко Л.М. та Радик Л.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  №4 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  №4 в  с. Рата Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається).  
26. Заява Осмачко І.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   площею 0,1047 га для передачі у 

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

садівництва. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки в натурі площею 0,1047 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 №54 (додається).  

27. Заява Базюк М.Д., 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 №55 (додається).  
28. Заява Малащук 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. Залізнична  №40 в                              

с. Шабельня. 

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. Залізнична  №40 в  с. Шабельня Жовківського району Львівської області. 

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається).  
29. Заява Купчак Н.М., 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 Купчак Н.М. повідомила, що не буде брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №57 (додається).  
30. Заява Порохняк Л.Є.,  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 №58 (додається).  
31. Заява Рудої М.М.,  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 брати участь у голосуванні у 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається).  
32. Заява Бринь Г.Я.,  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 №60 (додається).  

33. Заява Баран Р.А.,  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 №61 (додається).  
34. Заява Мудрика М.А.,  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 №62 (додається).  
35. Заява Данькевича І.І.,  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 №63 (додається).  
36. Заява Гаращенко Ф.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 №64 (додається).  

37. Заява Качан Н.В. 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 -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №65 (додається). 

38. Заява Заричнєва А.В. 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, 0945 га для передачі у власність в                 

с. Рата урочище «Пастерник» для ведення садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення №66 (додається). 

39. Заява Мудрика А.А.,  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 №67 (додається).  
40. Заява Солило М.М., про продовження терміну дії рішення №56 від 

29.07.2016 року 9-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №56 від 29.07.2016 року 9-ї сесії 

VІI-го демократичного скликання на 6 місяців. 

Результати голосування : 

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

Рішення №68 (додається). 

41. Заява Базюка Д.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. П.Ратенського для ведення ОСГ. 

Вирішили : перенести дане клопотання до наступної сесії, із-за відсутності 

викопіювання бажаної земельної ділянки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №69 (додається). 

42. Заява Сенько О.М., про затвердження детального плану території 

земельної ділянки у с. Рата по вул. Мельники для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

щодо відведення даної земельної ділянки. 

Вирішили : затвердити детальний план території  земельної ділянки у                   

с. Рата по вул. Мельники для будівництва 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 №70 (додається). 

43. Заява Юнко З.М., про затвердження детального плану території 

земельної ділянки у с. Рата по вул. Л.Українки,12г для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

щодо відведення даної земельної ділянки. 

Вирішили : затвердити детальний план території  земельної ділянки у                   

с. Рата по вул. Л.Українки,12г для будівництва 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 №71 (додається). 

44. Заява Длугань М.Г. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по вул. 22-го Січня в  с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : відмовити, так як дана земельна ділянка використовується для 

пасовища. 

Результати голосування : 

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

Рішення №72(додається).  
45. Заява Базюка М.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність на території сільської ради (біля «Локаторів») для ведення 

ОСГ. 

Вирішили : відмовити, так як дана земля знаходиться за межами населеного 

пункту. 

Результати голосування : 

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

Рішення №73 (додається). 

46. Заява Задорожної О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата, 

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається). 

47. Заява Длугань М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення 

садівництва. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в с. Рата по                         

вул. І.Франка (5-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення № 75 (додається). 

48. Заява Задорожної В.Я., про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення 

садівництва. 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в с. Рата по                         

вул. І.Франка (5-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення № 76 (додається). 

49. Заява Пушкар М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність в с. Рата по вул. І.Франка (5-ий ряд), для ведення 

садівництва. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га в с. Рата по                         

вул. І.Франка (5-ий ряд), Жовківського р-ну Львівської обл., для ведення 

садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення № 77 (додається). 

50. Заява Шев’якін А.В. про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і господарських споруд в с. 

Шабельня по вул. Січових Стрільців,13 Жовківського р-ну 

Львівської обл. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) площею 0,12 га,  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку і господарських споруд в с. Шабельня по вул. Січових 

Стрільців,13 Жовківського р-ну Львівської обл. 

Результати голосування : 

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

Рішення № 78 (додається).  
51. Заява Паламар І.В. про внесення змін у рішення №41 від 22.04.2016 

року 6-ї сесії VIІ-го демократичного скликання . 

Вирішили :  внести зміни у рішення №41 від 22.04.2016 року 6-ї сесії VІI-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення № 79 (додається). 

52. Заява Рибак В.М. про внесення змін у рішення №32 від 21.12.2015 

року 3-ї сесії VIІ-го демократичного скликання . 

Вирішили :  внести зміни у рішення №32 від 21.12.2015 року 3-ї сесії VIІ-го 

демократичного скликання. 



Результати голосування : 

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

Рішення № 80 (додається). 

53. Заява Шпага С.М. про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 

2,0 га, на території Річківської сільської ради. 

Вирішили : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №81 (додається). 

54. Заява Чепіль І.М. про добровільну відмову від рішення №36 від 

29.07.2016р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата уз. «Пастерник». 

Вирішили : клопотання задовольнити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №82 (додається). 

55. Заява Ярмоли Л.В. про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, в с.Рата.  

Вирішили : відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №83 (додається). 

56. Заява – скарга Коваль А.І.   

Вирішили : перенести розгляд даної заяви до наступної сесії для вияснення. 

Результати голосування : 

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

Рішення №84 (додається). 

57. Заява – скарга Цімерман М.Я.   

Вирішили : направити дану заяву на розгляд дільничного інспектора міліції 

Кіщака Р.Б. 

Результати голосування : 

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

Рішення №85 (додається). 

   По шістнадцятому питанні депутати обговорили підготовку програм для 

затвердження на наступні сесії і зокрема була надана пропозиція щодо 

програм надання одноразових матеріальних допомог, щоб дана одноразова 

допомога надавалася тільки учасникам АТО в сумі 5 тис.грн., на поховання в 

сумі 3 тис.грн., складні операції та екстрені випадки. 

 

 

Сільський голова                                         Р.В.Зінько 


