
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     № 04 

 

засідання виконкому Річківської сільської ради 

Жовківського району  Львівської області 

 

                                                             Від 22 червня 2017 року 

 

                          Рішення №13-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Річки 



ПЕРЕЛІК 

Рішень виконавчого комітету 

 

 

 

 

1. Про придбання квартири для особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування Варшавської В.В. та дітей, позбавлених 

батьківського піклування Варшавського М.В., Варшавського Р.В. 

2. Про надання дозволу на видачу дублікату свідоцтва про право 

власності на житловий будинок. 

3. Про затвердження списків військовослужбовців, що перебувають 

на квартирному обліку у військові частині А1524. 

4. Про припинення діяльності громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону «Прикордонник», 

 «Рубіж», «Заслон» шляхом саморозпуску. 

5. Про створення пункту збору Річківської сільської ради та 

затвердження адміністрації пункту збору сільської ради. 

6. Про виділення автотранспорту при отриманні сигналу «Ранок». 

7. Про затвердження схеми санітарних очищень на території 

Річківської сільської ради. 

8. Про заборону спалювання сухої трави, стерні, соломи і т.д. 

9. Про заборону купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних 

пляжів з сезонними рятувальними постами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ : про придбання квартири для особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування Варшавської В.В. та дітей, позбавлених 

батьківського піклування Варшавського М.В., Варшавського Р.В. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: придбати житло (квартиру) для особи з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування Варшавської В.В. та дітей, 

позбавлених батьківського піклування Варшавського М.В.,                    

Варшавського Р.В. 

                                        Рішення № 13 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про надання дозволу на видачу дублікату свідоцтва про право 

власності на житловий будинок. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на видачу дублікату свідоцтва про право 

власності на житловий будинок. 

 

                                        Рішення № 14 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про  затвердження списків військовослужбовців, що 

перебувають на квартирному обліку у військові частині А1524. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: затвердити списки військовослужбовців, що перебувають 

на квартирному обліку у військові частині А1524. 

 

                                        Рішення № 15 /додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ : про припинення діяльності громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону «Прикордонник», «Рубіж», 

«Заслон» шляхом саморозпуску. 

 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: припинити діяльність громадського формування з 

охорони громадського порядку «Прикордонник», «Рубіж», «Заслон» на 

території Річківської сільської ради, Жовківського району Львівської області. 

 

 

                                        Рішення № 16 /додається/ 

 

 



СЛУХАЛИ : про створення пункту збору Річківської сільської ради та 

затвердження адміністрації пункту збору сільської ради. 

 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: створити пункт збору Річківської сільської ради та 

затвердження адміністрації пункту збору сільської ради. 

 

 

                                        Рішення № 17 /додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ : про виділення автотранспорту при отриманні сигналу «Ранок». 

 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: виділити автотранспорт при отриманні сигналу «Ранок». 

 

 

                                        Рішення № 18 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про затвердження схеми санітарних очищень на території 

Річківської сільської ради. 

 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: затвердити схеми санітарних очищень на території 

Річківської сільської ради. 

 

 

                                        Рішення № 19 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про заборону спалювання сухої трави, стерні, соломи і т.д. 

 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: заборонити спалювати суху траву, стерню, солому і т.д. 

 

 

                                        Рішення № 20 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про заборону купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних пляжів з 

сезонними рятувальними постами. 

 



 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: заборонити купатися в кар’єрах, канавах, озерах, 

пожежних водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають 

обладнаних пляжів з сезонними рятувальними постами 

 

 

                                        Рішення № 21 /додається/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

         

 
         № 12                                                                          від   22   червня   2017 

                                                                  Всього членів виконкому       - 8  чол. 

                                                                  Присутніх                                  -   5 чол. 

 

 

    Присутні члени виконкому: сільський голова                   Зінько Р.В. 

                                                     секретар виконкому             Смутняк О.В. 

                                                     члени виконкому                  Зивер В.М.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Ткачишин А.І. 

                                                                                                     Копровський І.Я. 

                                                                                                                                                       

                                         П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й : 
1. Про придбання квартири для особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування Варшавської В.В. та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Варшавського М.В., Варшавського Р.В. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

2. Про надання дозволу на видачу дублікату свідоцтва про право власності на 

житловий будинок. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

3. Про затвердження списків військовослужбовців, що перебувають на квартирному 

обліку у військові частині А1524. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

4.   Про припинення діяльності громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону «Прикордонник»,«Рубіж», «Заслон» шляхом 

саморозпуску. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

5. Про створення пункту збору Річківської сільської ради та затвердження 

адміністрації пункту збору сільської ради. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

6. Про виділення автотранспорту при отриманні сигналу «Ранок». 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

7. Про затвердження схеми санітарних очищень на території Річківської сільської 

ради. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

8. Про заборону спалювання сухої трави, стерні, соломи і т.д. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

9. Про заборону купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних водоймищах, ставках, 

інших водоймищах, що не мають обладнаних пляжів з сезонними рятувальними 

постами. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Від 22 червня 2017 року                                                              № 13 

              с. Річки 

    Про придбання квартири в смт. Магерів,  

по вул. Жовківській, 22/27, для особи з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування 

 Варшавської Василини Василівни, 31.12.1998 р.н.,  

та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Варшавського Миколи Васильовича, 21.05.2001 р.н.,  

Варшавського Романа Васильовича, 26.11.2002 р.н. 

 

    На виконання рішення сесії Жовківської районної ради Львівської області від 

13.01.2016 року №3 «Про затвердження Районної Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Жовківському 

районі на 2016-2018 роки» та рішення Річківської сільської ради від 22 грудня 2016 року 

№16 «Про бюджет Річківської сільської ради на 2017 рік», керуючись Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Придбати житло (квартиру) для особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування Варшавської Василини Василівни, 31.12.1998 р.н., 

та дітей, позбавлених батьківського піклування Варшавського Миколи 

Васильовича, 21.05.2001 р.н., Варшавського Романа Васильовича, 

26.11.2002 р.н., у смт. Магерів по вул. Жовківській, 22/27 Жовківського 

району Львівської області, загальною площею – 71,2 кв.м., житловою – 44,6 

кв.м. загальною вартістю – 310 000, 00 (триста десять тисяч) гривень. 

 

2. Виділити 124 000,00  (сто двадцять чотири тисячі) гривень з бюджету 

Річківської сільської ради визначених на придбання житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Р.В.Зінька. 

 

 

4. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

      

   

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 червня 2017 року                                              №14 

              с. Річки 

    Про видачу дублікатів свідоцтв  

про право власності на житловий  

будинок . 

 

    Розглянувши заяву гр. Іващук Марії Володимирівни 1967 р.н., жительки             

с. Річки, Жовківського району Львівської області, про видачу дублікатів 

свідоцтв про право власності на житловий будинок, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.  Надати дозвіл на видачу дублікату свідоцтва про право власності 

на житловий  будинок №39 по вул. Шевченка в с. Річки   

Жовківського р-ну Львівської області, власником якого є  гр. 

Теглівець Володимир Михайлович. 

   

2. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської 

ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Від  22 червня 2017 року                                                               №  15 

              с. Річки 

   Про розгляд листа військової  

частини А1524 

 

 Розглянувши лист командування військової частини А1524 щодо затвердження 

списків військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у військові частині 

А1524, керуючись ст.ст. 37,39 Житлового кодексу України,              ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування України», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Затвердити список військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку у 

військові частині А1524 станом на 01.07.2017 року. 
 

2. Затвердити список військовослужбовців, які мають право на позачергове 

одержання жилих приміщень у військові частині А1524 станом на 01.07.2017 року. 
 

3. Затвердити список військовослужбовців, які мають право на першочергове 

одержання жилих приміщень у військові частині А1524 станом на 01.07.2017 року. 
 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Річківської сільської ради. 

   

 

 

 

 

 
Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 червня 2017 року                                                               №  16 

              с. Річки 

   Про припинення діяльності громадського 

 формування з охорони громадського  

порядку і державного кордону «Прикордонник», 

 «Рубіж», «Заслон» шляхом саморозпуску. 

 

 Заслухавши інформацію керівників з громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону «Прикордонник» 

Походенько Романа Олексійовича, «Рубіж» Данькевич Івана Івановича, 

«Заслон» Дмитрушко Юрія Миколайовича, розглянувши протокол 

загального зібрання членів громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону «Прикордонник», «Рубіж», 

«Заслон» про припинення діяльності громадського формування шляхом 

саморозпуску, виконавчий комітет Річківської сільської ради керуючись ч. 1 

ст. 8 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» №1835-Ш від 22.06.2006 р., Законом України «Про 

місцеве самоврядування України»,  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Рішення виконавчого комітету Річківської сільської ради №58 від 

21.09.2000 року вважати таким, що втратило чинність та припинити 

діяльність громадського формування з охорони громадського порядку 

«Прикордонник», «Рубіж», «Заслон» на території Річківської сільської 

ради, Жовківського району Львівської області. 

 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 



 

                                                                                          
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                              

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від   22 червня 2017 року                                                                                             №  17  
с. Річки 
Про створення пункту  збору  
Річківської сільської ради   
та затвердження  адміністрації  пункту 
збору сільської ради. 
 
 
                Керуючись вимогами статей 15, 16 Закону України  «Про  оборону  України», статті 
18 Закону  України  «Про мобілізаційну  підготовку  та мобілізацію», статті 43  Закону  
України  « Про військовий обов’язок  і військову службу» , статті 36  Закону  України  « Про 
місцеве  самоврядування в Україні»  , «Про створення   Бази  мобілізаційного  розгортання  
та  забезпечення  проведення   мобілізації  людських і транспортних  ресурсів  на території  
Жовківського району  Львівської області»  та з  метою  своєчасного  гарантованого  
здійснення  заходів  з  оповіщення . збору  та  відправки  мобілізаційних ресурсів  під час  
проведення  мобілізації  людських  і транспортних  ресурсів  на території  сільської ради ,  
виконавчий комітет  Річківської сільської ради  В И Р І Ш И В: 
 

1. Для забезпечення  своєчасного  оповіщення  військовозобов’язаних  та  
постачальників техніки, збору  та  відправки  мобілізаційних  ресурсів  на пункт   
попереднього збору  військового комісаріату  створити  пункт  збору  сільської ради  
(ПЗСР) на базі Річківської сільської ради  та затвердити  його в особовий склад. 

2. Обов’язки начальника  ПЗСР  покласти на голову сільського голову  Зінько  Романа  
Володимировича. 

3. Затвердити  адміністрацією пункту  збору  Річківської сільської ради  
 
УПРАВЛІННЯ  ПУНКТУ 

- Начальник  пункту                                     Зінько Роман  Володимирович 
- Заступник  начальника  пункту              Смутняк  Ольга  Володимирівна 
- з виховної роботи 
- Комендант                                                  Сайчук Іван  Семенович 
- Фельдшер пункту                                      Холява  Марія  Володимирівна 
- Розклейщик наказів                                 Теглівець Неля Вікторівна 
- Патрульний                                                 Кіщак  Роман  Богданович 

 
ВІДДІЛЕННЯ ОПОВІЩЕННЯ І ЯВКИ 
 



- Начальник відділення                                Ярема  Христина  Ярославівна 
- Технічний робітник                                     Сайчук  Галина  Миколаївна 
- Посильний                                                    Теглівець Неля  Вікторівна 

 
 
 
ВІДДІЛЕННЯ   ФОРМУВАННЯ  І  ВІДПРАВКИ 
 

- Начальник відділення формування і відправки        Рудий Олександр Ігорович 
- Технічний працівник                                                         Зінько  Оксана  Василівна 
- Автомеханік по перевірці  транспорту                         Сайчук Іван Семенович 

 
ГРУПА РОЗШУКУ  
 

- Начальник групи                                                               Кіщак  Роман  Богданович 
- Посильний                                                                         Теглівець   Неля  Вікторівна. 

 
4. Для організації створення ПЗСР до 01.03.2017 відпрацювати  необхідну  

документацію  і забезпечити  обладнання ПЗСР необхідним  матеріально-технічним  
майном   у відповідності до вимог  керівних документів . Відпрацьовану   
документацію  та майно ПЗСР зберігати   в приміщення сільської ради. 

5. Рекомендувати  директору ТОВ «Автосвіт»  виділити автотранспорт  для потреб 
оповіщення військовозобов’язаних  і доставки  їх на пункт  попереднього збору  
військового комісаріату  в  кількості  1 автомобіля  пристосованого для  
перевезення  військовозобов’язаних. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову Зінько 
Романа Володимировича. 

 
 
 
Сільський голова                                               ___________________Зінько Р.В. 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                              

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від   22 червня 2017 року                                                                                     №  18 
с. Річки 
Про  виділення автотранспорту 
при отриманні сигналу «Ранок». 
 
    У відповідності  з рушенням № 18 від 22 червня 2017року  виконавчий 
комітетт Річківської сільської ради  з метою своєчасного гарантованого 
здійснення  заходів оповіщення  збору та  відправки  під час проведення  
мобілізації  людських  і  транспортних  ресурсів     
     ВИРІШИВ :  
      

1. Рекомендівати директору  ТОВ «Автосвіт»  виділити автотранспорт  для 
потреб оповіщення військовозобов’язаних  і доставки  їх на пункт  
попереднього збору  військового комісаріату  в  кількості  1 автомобіля  
пристосованого для  перевезення  військовозобов’язаних 

- Для перевозки  військовозобов’язаних  на пункт збору  РВК – 1 
автомобіль. 

-  
2. Виділений автомобіль повинен бути  технічно справний  ,повністю 

заправлений і обладнаний для  перевезення людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сільський голова                                               ___________________Зінько Р.В. 

 



У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 червня 2017 року                                                               №  19 

              с. Річки 

   Про затвердження схеми санітарних 

 очищень на території Річківської сільської ради. 

 

 Заслухавши голову Річківської сільської ради про затвердження Схеми 

«санітарної очистки на території Річківської сільської ради», виконавчий 

комітет Річківської сільської ради керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування України»,  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Затвердити Схеми «Санітарної очистки на території Річківської 

сільської ради. Сіл: Річки, Рата, Шабельня» на 2017 рік. 

 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 червня 2017 року                                                               №  20 

              с. Річки 

   Про заборону спалювати суху траву,  

стерню, солому і т.д. 

 

 Заслухавши голову Річківської сільської ради, що наближається сезон 

жнив необхідно заборонити спалювати суху траву, стерню, солому і т.д. так, 

як самовільне спалювання завдає величезної шкоди довкіллю, створює 

загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а нерідко і людей, та може 

призвести до некерованих надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет 

Річківської сільської ради керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування України»,  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Заборонити спалювати суху траву, стерню, солому і т.д.  

 

2. Дане рішення довести до відома жителів Річківськоїх сільської ради 

шляхом розміщення на інформаційних стендах. 

 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 червня 2017 року                                                               №  21 

              с. Річки 

   Про заборону купатися в кар’єрах, 

 канавах, озерах, пожежних водоймищах,  

ставках, інших водоймищах, що не мають  

обладнаних пляжів з сезонними 

 рятувальними постами. 

 

 Розглянувши розпорядження голови Жовківської РДА № 304 від 

13.05.2017 року «Про підготовку водних об’єктів та місць масового 

відпочинку громадян, розташованих біля водойм до відкриття та організації 

купального сезону 2017 року» , виконавчий комітет Річківської сільської 

ради керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування України», 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Заборонити купатися в кар’єрах, канавах, озерах, пожежних 

водоймищах, ставках, інших водоймищах, що не мають обладнаних пляжів з 

сезонними рятувальними постами. 

 

2. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 


