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П Р О Т О К О Л 

 

Двадцять першої  сесії                                               VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

12 лютого 2018 року                                                                       с. Річки 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Сімчук В.С. 

                                                  Лозінська О.В. 

                                                   Гнідець Г.М. 

Запрошені: юрист-консультант Річківської сільської ради Рудий О.І., 

землевпорядник Пилипишин В.О., бухгалтер-землевпорядник  ПП «Західний 

Буг» Никон О.І., працівники охоронної фірми «Цербер». 

Присутні: жителі с. Рата гр. Лаба Я.Й. та Лаба В.Я. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

1. Розгляд листа ПП «Західний Буг». 

2. Звіт сільського голови за 2017 рік про виконання бюджету. 

3. Звіт директора КП «Річки» за 2017 рік. 

4. Затвердження програм. 

5. Розгляд листа головного управління ДФС у Львівській області. 

6. Розгляд листа Жовківської РДА від 27.12.2017 року. 

7. Розгляд листа відділу освіти Жовківської РДА. 

8. Розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

9. Розгляд листа Львівського регіонального центру з гідрометеорології. 

10. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки 

11. Про надання дозволу на розроблення технічної документації по 

інвентаризації нерозподілених пайових земель. 

12. Спрямування вільних лишків. 

13. Затвердження детального плану кварталу забудови с. Річки. 

14. Про надання дозволу на виготовлення ПКД на підведення світла в 

квартал забудови с. Рата. 

15. Про надання дозволу на виготовлення паспортів доріг. 

16. Затвердження положення про преміювання на 2018 рік. 

17. Розгляд заяв. 

18. Різне. 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Дацко М.С. 

4. Лозінська О.В. 

5. Когут В.С. 

6. Осфальд А.А. 

7. Гнідець Г.М. 

8. Смутняк О.В. 

9. Сімчук В.С. 

10. Зінько Т.С. 

11. Рудий І.П. 

12. Чорна В.Д. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 21-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.        

 Виступив депутат Рудий І.П., який запропонував розглянути першими 

питання людей, які запрошені на сесію.          

Вирішили : затвердити проект порядку денного 21-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання згідно пропозиції депутата Рудого І.П. 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

  Працівники охоронної фірми «Цербер» зробили депутатам презентацію 

встановлення відеокамер спостереження в населених пунктах сільської ради 

для ознайомлення  і для обговорення з населенням по своїх округах. Під час 

презентації в зал засідання сесії зайшла невідома людина. На прохання 

головуючого представитись відмовилась, сказавши, що не зобов’язаний. На 

повторне прохання головуючого представитись сказав, що Він журналіст. На 

прохання надати посвідчення журналіста для реєстрації його перебування на 

сесії сказав, що Він не зобов’язаний надавати посвідчення. В сесійні залі 

почався шум. На повторне прохання головуючого надати посвідчення 

журналіста для реєстрації відповів, що принесе після сесії. В залі зчинився 

ще більший галас і почались суперечки. Головуючий оголосив перерву на             

30 хв. і покинув сесійний зал. Частина депутатів також покинула сесійний 

зал. 

   Після закінчення оголошеної перерви головуючий повернувся в зал 

засідання сесії і перерахувавши присутніх в сесійному залі депутатів, яких 

залишилося 6 (шість), оголосив, що в даний час немає кворому ( потрібно 8 

(вісім) депутатів) і продовження засідання 21-ї сесії VII-го демократичного 

скликання відбудеться 15.02.2018 року і що депутатів додатково буде 

повідомлено про час продовження засідання сесії. 



Друге засідання 21-ї сесії                                     VII-го демократичного        

                                                                                             скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 
    15.02.2018 року                                                                             с. Річки      

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Сімчук В.С. 

                                                  Лозінська О.В. 

                                                   Гнідець Г.М. 

Запрошені: юрист-консультант Річківської сільської ради Рудий О.І., 

землевпорядник Пилипишин В.О., бухгалтер-землевпорядник  ПП «Західний 

Буг» Никон О.І. 

Присутні: Івашук В.В., Рибак І.І., Абизов І.В.,  Лаба Я.Й. , Степаненко О.М. 

 

   По першому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом ПП «Західний Буг». 

   Виступила бухгалтер-землевпорядник ПП «Західний Буг» Никон О.І., яка 

пояснила присутнім депутатам, що сільська рада може передати в оренду 

земельні ділянки (паї), власники яких померли, а спадкоємці за законом чи 

заповітом відсутні згідно з доданим до листа списком. І пояснивши, що ПП 

«Західний Буг»  буде платити орендну плану у розмірі 7,2 % від нормативно-

грошової оцінки на рахунок сільської ради, а у разі виявлення спадкоємця то 

орендну плату за минулі три роки вони сплатять законному спадкоємцеві у 

разі переоформлення ним спадщини. 

   Виступила депутат, Білан О.О., яка запропонувала ознайомити людей із 

даним листом і вислухати їхню думку. 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа до наступної сесії до 

ознайомлення людей з даним листом. 

Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

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

бюджету за 2017 рік. 

Вирішили : затвердити звіт про виконання бюджету за 2017 рік згідно з    

додатком №1. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

  14.41 год. депутат Купчак Н.М. та Дацко М.С. зареєструвалися у листі 

реєстрації депутатів.  



   По третьому питанні порядку денного слухали директора КП «Річки» при 

Річківській сільській раді про виконання кошторису за 2017 рік. 

Вирішили : затвердити звіт директора КП «Річки» при Річківській сільській 

раді про виконання кошторису за 2017 рік згідно з  додатком №2. 

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

зв’язку з конфліктом інтересів.  

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

  По четвертому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження програм.  

Вирішили : затвердити програму по ремонту доріг на території Річківської 

сільської ради на 2018 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5(додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження програми 

розвитку фізичної культури та спорту. 

Вирішили : затвердити програму розвитку фізичної культури та спорту на 

2018 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №6(додається). 

14.57 год. депутат Рудий І.П. та Сімчук В.С. зареєструвались у листі 

реєстрації депутатів. 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження програми 

розвитку земельних відносин на території Річківської сільської ради на             

2018 рік. 

Вирішили : затвердити програму розвитку земельних відносин на території 

Річківської сільської ради на 2018 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №7(додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження програми 

проведення культурно-освітніх заходів на 2018 рік. 

Вирішили : затвердити програму проведення культурно-освітніх заходів на 

2018 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №8(додається). 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про затвердження програми надання 

матеріальної допомоги на 2018 рік. 

   Виступила депутат Дацко М.С., яка запропонувала надавати учасникам 

АТО, крім одноразової допомоги в сумі 5 тис. грн., ще щорічну грошову 



допомогу, так як деякі учасники АТО не одноразово їздили у зону бойових 

дій. 

   Виступив депутат Сімчук В.С., який запропонував, щоб уникнути масових 

надходжень заяв надати усім учасникам АТО матеріальну допомогу в сумі                 

2 тис. грн. до Дня захисника України. Також надати матеріальну допомогу в 

сумі 2 тис. грн., сім’ям загиблого (померлого) учасника АТО у яких є 

неповнолітні діти. 

  Сільський голова Зінько Р.В., запропонував депутатам вирішити на 

лікування яких захворювання буде надаватися матеріальна допомога. 

  Депутат Дацко М.С. запропонувала матеріальну допомогу надавати на 

операції на серце. Сімчук В.С. запропонував матеріальну допомогу надавати 

на лікування онкології. Чорна В.Д. запропонувала матеріальну допомогу 

надавати І-ої групі інвалідів та інвалідів дитинства групи «А». 

  Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування питання про 

затвердження програми надання матеріальної допомоги з поправками, які 

внесли депутати, а саме : надавати матеріальну допомогу учасникам АТО до 

Дня захисника України на лікування онкології, операції на серце, І-ої групи 

та інвалідів дитинства групи «А». 

Вирішили : затвердити програми надання матеріальної допомоги на              

2018 рік з поправками, які внесли депутати. 

Результати голосування : 

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

Рішення №9(додається). 

    По п’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом головного управління ДФС у 

Львівській області. 

Вирішили : відмовити у фінансування витрат пов’язаних з надсиланням 

податковими органами ДФС служби ППР з податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, земельних платежів та транспортному 

податку оскільки в штаті сільської ради є касир-рахівник, який розносить 

квитанції по сплаті тих чи інших податків. 

Результати голосування : 

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

Рішення №10(додається).  
   По шостому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом Жовківської РДА про 

передбачення в бюджеті коштів на проведення лабораторних досліджень 

питної води. 

  Депутат Лозінська О.В., запропонувала виділити кошти на проведення 

лабораторного дослідження питної води, так як в селах сільської ради є 

проблеми пов’язані з питною водою. 

Вирішили : виділити кошти на проведення лабораторного дослідження 

питної води. 

Результати голосування : 

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



Рішення №11 (додається).  

   По сьомому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом відділу освіти Жовківської 

РДА про виділення коштів табору «Росинка» для придбання відповідного 

обладнання, поточних ремонтів, забезпечення відповідних заходів з 

оздоровлення, відпочинку та туризму учнівської молоді району. 

  Виступила депутат Лозінська О.В., яка довела до відома депутатів, що 

колиби табору «Росинка», у яких відпочивають діти сільської ради, 

знаходяться у жахливому стані. Депутат Сімчук В.С. запропонував виділити 

кошти на поточний ремонт 2-ох колиб табору «Росана» у який відпочивають 

наші діти.  

 Сільський голова Зінько Р.В., відповів, що сільська рада не може проводити 

ремонт чи виділити кошти на даний ремонт у зв’язку з відсутністю проектно-

кошторисної документації. Було запропоновано направити лис дирекції 

табору «Росинка», щоб виготовили проектно-кошторисну документацію на 

поточний ремонт 2-ох колиб. 

   Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування питання про 

направлення листа дирекції табору «Росинка» , про виготовлення проектно-

кошторисної документації на поточний ремонт 2-ох колиб. 

Вирішили : направити лист дирекції табору «Росинка» , про виготовлення 

проектно-кошторисної документації на поточний ремонт 2-ох колиб. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

   По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом Річківської ЗОШ І-ІІ ст. про 

виділення коштів на забезпечення учнів 1-4 класів Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

додатковим щоденним набором харчування (молоком, сезонними фруктами, 

овочами та іншими органічними продуктами).  

  Виступив депутат Рудий І.П., який сказав що діти у 1-4 класах з населених 

пунктів сільської ради крім  Річківської сільської ради навчаються також у 

Рава-Руських школах, якщо забезпечувати продуктами харчування дітей 

Річківської школи то потрібно не забувати про дітей які навчаються у Рава-

Руські ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та Рава-Руські школі- гімназії. 

  Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування питання про 

відкладення розглядання даного питання до вияснення. 

Вирішили : відкласти розгляд даного питання до вияснення. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

   По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом Львівського регіонального 

центру з гідрометеорології. 

  Сільський голова Зінько Р.В., повідомив депутатам, що сільською радою 

підготовлений лист з відповіддю для Львівської гідрометеостанції та зачитав 



даний лист депутатам і попросив їх погодити текст листа для надання 

відповіді. 

Вирішили : погодити текст листа для направлення листа-відповіді. 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається).  
   По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

який ознайомив присутніх депутатів із листом завідувача ДНЗ с. Річки про 

виділення коштів на придбання миючих засобів та на оплату послуги 

інтернету. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА в сумі 7 тис. 

грн. на ДНЗ с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається).  
   По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

про надання дозволу на розроблення технічної документації по 

інвентаризації нерозподілених пайових земель. 

  Виступила землевпорядник Пилипишин В.О., яка пояснила депутатам про 

необхідність розроблення технічної документації по інвентаризації 

нерозподілених пайових земель та необхідність донесення до людей даної 

інформації. 

 Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування питання про розгляд 

даного питання після проведення зборів з пайовиками. 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа. 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається).  
    По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків. 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листи Рава-Руської 

лікарні про виділення коштів на котел та комп’ютерну техніку. 

   Виступив депутат Сімчук В.С., який запропонував дані кошти використати 

на побудову амбулаторії на території сільської ради. 

Вирішили : відмовити Рава-Руській лікарні у виділенні коштів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав лист бібліотеки                         

с. Шабельня на придбання стелажів. 

Виступив депутат Рудий І.П., який сказав що в бібліотеку с. Шабельня 

необхідно придбати меблі ( столи, крісла та стелажі) 

Вирішили : надати субвенцію відділу культури та туризму Жовківської РДА 

у сумі 50 тис. грн. на придбання меблів для бібліотеки с. Шабельня. 

Результати голосування : 



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

Рішення №18 (додається). 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав лист Рава-Руської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

   Виступила депутат Гнідець Г.М., яка запропонувала виділити кошти так, як 

в Рава-Руські ЗОШ І-ІІІ ст. №2 навчається багато дітей із сіл Рата, Річки, 

Шабельня. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі 80 тис. 

грн. для Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листа НВК « Рава-

Руська школа-гімназія». 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

17499 грн. на придбання телевізора для «НВК Рава-Руської школи-гімназії». 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листа Річківської ЗОШ 

І-ІІ ст.  

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

98 тис. грн. для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листа ДНЗ с. Річки. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

100 тис. грн. для ДНЗ с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листи ДНЗ №1,№2,№3 

м. Рава-Руська про зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 50%вартість батьківської плати вихованців, які 

зареєстровані на території Річківської с/ради , за кошти місцевого 

бюджету. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

40 тис. грн. на зменшення батьківської плати на харчування в ДНЗ №1                  

м. Рава-Руська. 

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 



Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

40 тис. грн. на зменшення батьківської плати на харчування в ДНЗ №2                  

м. Рава-Руська. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі                   

12 тис. грн. на зменшення батьківської плати на харчування в ДНЗ №3                  

м. Рава-Руська. 

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листа завідувача НД            

с. Річки. 

Вирішили : надати субвенцію відділу культури і туризму Жовківської РДА у 

сумі 46 тис. грн. для НД с. Річки на придбання костюмів для проведення 

Андріївських вечорниць. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 

  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., який зачитав листа завідувача НД            

с. Шабельня. 

Вирішили : надати субвенцію відділу культури і туризму Жовківської РДА в 

сумі 20 тис.грн. на закупівлю меблів для НД с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27 (додається).  
  Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА для табору «Росинка» 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі 30 тис. 

грн. на придбання обладнання для табору «Росинка». 

Результати голосування : 

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

Рішення №28 (додається). 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. на проведення конкурсу 

старовинної української пісні. 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у сумі 5 тис. 

грн. для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. на проведення конкурсу старовинної 

української пісні. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 

 



  По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову  

Зінько Р.В. про затвердження детального плану кварталу індивідуальної 

житлової забудови с. Річки . 

Виступила землевпорядник сільської ради Пилипишин В.О., яка повідомила 

депутатам, що в даному кварталі житлової забудови є 5 (п’ять) вулиць та 40 

(сорок) земельних ділянок. 

Виступив сільський голова, який сказав, що на сайті сільської ради було 

проведено опитування серед жителів села Річки, щодо назв вулиць в новому 

кварталі забудови. За підсумками опитування було запропоновано депутатам 

в новому кварталі забудови с. Річки такі вулиці, як: А. Панечка, Небесної 

Сотні, С. Бандери та депутат Лозінська О.В., запропонувала вулицю 

Залізничну.  

Вирішили : затвердити детальний план кварталу індивідуальної житлової 

забудови с. Річки. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається).  
  По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову  

Зінько Р.В. про надання дозволу на виготовлення ПКД на підведення світла в 

квартали забудови с. Рата (ур. «Смоляки» та «Башня»). 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення ПКД на підведення світла в 

квартали забудови с. Рата (ур. «Смоляки» та «Башня»). 

 Результати голосування : 

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

Рішення №31 (додається).  
  По п’ятнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову  

Зінько Р.В. про надання дозволу на виготовлення паспортів доріг. 

 Сільський голова Зінько Р.В., пояснив про необхідність виготовлення 

паспортів доріг в нових кварталах забудови. 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення паспортів доріг в нових кварталах 

забудови. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається). 

   По шістнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження положення про преміювання на 2018 рік. 

Вирішили : затвердити положення про преміювання працівників Річківської 

сільської ради на 2018 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається). 

   По сімнадцятому питанні порядку денного   слухали  голову постійної 

комісії з питань будівництва, землекористування та охорони природи   

Рудого І.П., який зачитав протокол засідання комісії про: 

 



1. Заява Коваль А.І. скарга на сусіда. 

Вирішили : гр. Коваль А.І. звернутися в ліцензовану землевпорядну 

організацію для встановлення (відновлення) та закріплення  межових знаків 

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 

2. Заява Циганкової Г.В. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для індивідуального садівництва в ур. «Пастерник» 

с. Рата. 

Результати голосування :  

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

Рішення №35(додається). 

3. Заява Горечої В.І. про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в ур. «Пастерник» с. Рата. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,12 га для індивідуального садівництва в ур. «Пастерник» 

с. Рата. 

Результати голосування :  

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

Рішення №36 (додається). 

4. Заява Віхоть В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для ведення садівництва в с. Рата урочище «Бойня». 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Бойня». 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

5. Заява Гелети П.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1360 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Садова  №3 в с. Річки. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1360 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Садова  №3 в                        

с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 



6. Заява Потопила І.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,06 га для ведення індивідуального садівництва 

по вул. Моріна в с. Шабельня. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,06 га для 

ведення індивідуального садівництва по вул. Моріна в с. Шабельня 

Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається). 

7. Заява Васьківа І.В., 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 

індивідуального 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 

індивідуального садівництва. 

Результати голосування : 

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

Рішення №40 (додається).  
8. Заява Карпляк С.С. про відмову від рішення №133 від 01.02.2017 року 

про надання земельної ділянки  площею 0,1015 га  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку і споруд в с. Рата по вул. Польова 

№36 Жовківського р-ну. 

Вирішили : задовольнити дане клопотання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

9. Заява Карпляк А.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,1015 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,1015 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Рата, вул. Польова, №36 Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 

10. Заява Кирилов Є.В. про погодження меж земельної ділянки. 

Вирішили : затвердити акт постійної комісії від 12.02.2018 р. про 

погодження меж між землекористувачами Корилова Є.В. і Хрущ В. 

Результати голосування : 



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

Рішення №43 (додається). 

11. Заява Козенко В.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище  «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 

12. Заява Пришляк А.Ф. про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, в с. Річки.  

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

ділянок. 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 

13. Заява Дучак В.І. 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 у власність площею 0,10 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 

14. Заява Пелешко О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 

0,12 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Шабельня по вул. Грушевського 

№30 Жовківського р-ну. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в          

с. Шабельня по вул. Грушевського №30 Жовківського р-ну. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

15. Заява Климко Т.Л., 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 №48 (додається).  
16. Заява Климко Л.Л., 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 у власність площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №49 (додається). 

17. Заява Бобик Р.З., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,12 га для індивідуального 

садівництва в с. Рата ур. «Пастерник». 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення  земельної 

ділянки площею 0,12 га в натурі для індивідуального садівництва в с. Рата   

ур. «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №50 (додається). 

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

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського  №2 в с. Рата Жовківського р-ну. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського  №2 в                               

с. Рата Жовківського р-ну. 

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 №51 (додається). 

19. Заява Бармін В.С. про надання земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва по в с. Рата. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для ведення 

садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 



20. 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 №53 (додається). 

21. Заява Мельник В.А., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

по вул. Грушевського  №20 в с. Рата Жовківського р-ну. 

Вирішили : затвердити  проект  землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки  площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Грушевського  №20 в                               

с. Рата Жовківського р-ну. 

Результати голосування : 

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

Рішення №54 (додається). 

22. Заява Осфальд А.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. 

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 №55 (додається). 

23. Заява Осфальд Ю.В., 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. 

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 №56 (додається). 



24. Заява Шведа С.М. про внесення змін у рішення №22 від 21.03.2016 року 

15-ї сесії VIІ-го демократичного скликання . 

Вирішили :  внести зміни у рішення №22 від 21.03.2016 року 15-ї сесії VIІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення № 57 (додається). 

25. Заява Когута А.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки   у власність площею 0,0655 га для 

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

р-ну Львівської обл. 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки   у власність площею 0,0655 га для ведення ОСГ в с. Рата по                         

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

Результати голосування : 

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

Рішення №58 (додається).  

 

Слухали сільського голову    Зінько Р.В. про розгляд заяв : 

 

1. Заява  Тарновського А.О. про надання матеріальної допомоги, як 

військовослужбовцю за контрактом. 

Вирішили : відмовити у наданні матеріальної допомоги, як 

військовослужбовцю за контрактом. 

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається). 

2. Заява  Нестер В.М. про надання матеріальної допомоги, як 

військовослужбовцю за контрактом. 

Вирішили : відмовити у наданні матеріальної допомоги, як 

військовослужбовцю за контрактом. 

Результати голосування : 

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

Рішення №60 (додається). 

3. Заява  Рудої Г.Р., про надання матеріальної допомоги синові – Рудому 

Володимиру Андрійовичу, як учаснику АТО. 

Заява  Длугань М.Г., про надання матеріальної допомоги чоловікові – 

Длугань Андрію Івановичу, як учаснику АТО. 

Заява  Гаврильчук М.І., про надання матеріальної допомоги синові – 

Гаврильчук Івана Ярославовича, як учаснику АТО. 

Заява  Бринь П.М., про надання матеріальної допомоги, як учаснику 

АТО. 

Вирішили : дозволити сільському голові , згідно затвердженої програми, 

надати матеріальну допомогу учасникам АТО розпорядженням після 



оприлюднення на сайті Річківської сільської ради програми про надання 

матеріальних допомог. 

Результати голосування : 

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

Рішення №61 (додається). 

4. Заяви  Ролько Г.Г., Кручек О.Д., Лотиш Б.А. та Абизової Л.В., про 

надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : відкласти розгляд даних заяв до наступної сесії, так як ще не 

підписана і не оприлюднена програма про надання матеріальних допомог. 

Результати голосування : 

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

Рішення №62 (додається). 

5. Заява жителів с. Річки вул. Ів.Франка, про малу напругу електроенергії. 

Вирішили : направити лист у ПАТ Львівобленерго. 

Результати голосування : 

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

Рішення №63 (додається). 

6. Заява ГО «Право та Справедливість», про те що сільський голова, 

Зінько Р.В., ніколи самостійно не звітує перед громадою, та не публікує 

на сайті повідомлення про проведення зборів громади, щодо звітування. 

    Сільський голова, Зінько Р.В. зачитав присутнім лист направлений 

керівником ГО «Право та Справедливість». 

   Виступив депутат Рудий І.П., який запитав сільського голову чи правда 

те, що Його притягнуто до адміністративної відповідальності. 

   Виступив сільський голова, Зінько Р.В., який повідомив, що постійно 

звітує перед депутатами сільської ради  та громадою. І про проведення 

зборів та сесій своєчасно повідомляється на сайті сільської ради та на 

інформаційних стендах. Також, довів до відома, що на Нього Жовківським 

районним судом було накладено штраф в розмірі 425 грн. за 

адміністративне правопорушення, якого Він не здійснював і не міг 

здійснити, так як 23.11.2018 року знаходився у відпустці і не був 

присутнім у приміщенні Річківської сільської ради. Сільським головою 

Зіньком Р.В., було подано апеляцію до апеляційного суду Львівської 

області на рішення Жовківського районного суду. Крім того, сільський 

голова повідомив депутатів, що проти посадових осіб сільської ради за 

заявою гр. Рибака І.І., керівника ГО «Право та Справедливість» , відкрито 

кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами 

Річківської сільської ради грошових коштів  впродовж 2016-2017 років. 

   Виступила депутат Дацко М.С., яка сказала що сільський голова на дані 

сесії відзвітував за використання бюджетних коштів за 2017 рік, а план 

розвитку сіл Річківської сільської ради на 2018 рік був затверджений на 

бюджетній сесії, яка відбулася 22.12.2017 року, протокол якої 

оприлюднений на сайті Річківської сільської ради.    

   Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування щоб направити 

лист-відповідь керівникові ГО «Право та Справедливість». 



Вирішили : направити лист-відповідь керівникові ГО «Право та 

Справедливість». 

Результати голосування : 

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

Рішення №64 (додається). 

7. Заява ГО «Право та Справедливість», про надання дозволу на 

проведення зборів членів громадської організації «Право та 

Справедливість»  в сесійній залі Річківської сільської ради 25 лютого 

2018 року. 

   Виступив сільський голова, Зінько Р.В., який сказав, що 25 лютого 2018 

року є вихідний день і що громадській організації «Право та 

Справедливість» буде направлено лист-відповідь про відмову у проведенні 

зборів членами  громадської організації «Право та Справедливість»  в 

сесійній залі Річківської сільської ради 25 лютого 2018 року. А також, 

сказав, що керівник ГО «Право та Справедливість» може звернутись про 

надання дозволу на проведення зборів у робочі дні ( з понеділка по 

п’ятницю) з 9.00 до 18.00 год., з представленим порядком денним та 

прізвищем, ім’ям по-батькові людини, яка буде відповідальна за 

проведення зборів і порядку на них. 

   Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування щоб направити 

лист-відповідь керівникові ГО «Право та Справедливість». 

Вирішили : направити лист-відповідь керівникові ГО «Право та 

Справедливість». 

Результати голосування : 

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

Рішення №65 (додається). 

    У різному сільський голова, Зінько Р.В., ознайомив депутатів, що подав 

заявку на програму будівництва сільських амбулаторій на 2018 рік. Та 

запитав присутніх чи мають якісь запитання, чи бажання виступити. Бажання 

виступити проявили присутні гр. Лаба Я.Й. та Степаненко О.М. 

 Сільський голова Зінько Р.В., поставив на голосування питання про надання 

права на виступ гр. Лаба Я.Й. та Степаненко О.М. Вирішено надати паво 

виступу гр. Лаба Я.Й. та Степаненко О.М. 

  Виступила жителька с. Рата Лаба Я.Й., яка розповіла присутнім депутатам 

про судову справу між нею і її сусідом гр. Гливою Є. 

 Виступила жителька с. Шабельня гр. Степаненко О.М., яка запропонувала 

депутатам сільської ради, щоб депутати надали матеріальну допомогу 

учасникам війни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


