
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     № 08 

 

засідання виконкому Річківської сільської ради 

Жовківського району  Львівської області 

 

                                                             від  22 грудня 2016 року 

 

                          Рішення №33-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Річки 



ПЕРЕЛІК 

Рішень виконавчого комітету 

 

 

 

 

1. Про розгляд клопотання військової частини А1524. 

2. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в                             

с. Рата,  вул. П.Ратенського. 

3. Розподіл часток колишнього колгоспного двору по                                        

вул. Садова,14  в с. Річки Жовківського р-ну, Львівської обл. 

4. Про надання дозволу на видачу дублікату свідоцтва про право 

власності на житловий будинок та земельну ділянку. 

5. Про надання дозволу на будівництво літньої кухні. 

6. Про зарахування на квартирний облік Маташ О.Л. – 18.03.2000 р.н. 

– дитина-сирота. 

7. Про перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на 2017 рік. 

8. Про затвердження тарифів ВПС «Рава-Руська». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛУХАЛИ : про розгляд клопотання військової частини А1524. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: дати дозвіл на внесення військової частини А1524 до 

Переліку підприємств, установ і організацій, що самостійно здійснюють 

квартирний облік. 

 

                                        Рішення № 33/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про надання поштової адреси житловому будинку в с. Рата. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на надання поштової адреси житловому 

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

 

                                        Рішення № 34/додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ : про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                           

вул. Садова,14 в с. Річки Жовківського р-ну, Львівської обл. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на розподіл часток  колишнього 

колгоспного двору по вул. Садова,14  в с. Річки Жовківського р-ну, 

Львівської обл. 

 

                                        Рішення № 35/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про надання дозволу на видачу дублікатів свідоцтв про право 

власності на житловий будинок та земельну ділянку. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на видачу дублікатів свідоцтв про право 

власності на житловий будинок та земельну ділянку 

 

                                        Рішення № 36/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про надання дозволу на будівництво літньої кухня. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на будівництво літньої кухні. 

 

                                        Рішення № 37/додається/ 



СЛУХАЛИ : про зарахування на квартирний облік Маташ О.Л.                    

18.03.2000 р.н. – дитина-сирота. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: зарахувати на квартирний облік Маташ О.Л.                    

18.03.2000 р.н. – дитину-сироту. 

 

                                        Рішення № 38/додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт  на              

2017 рік . 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: затвердити перелік об’єктів суспільно-корисних робіт на 

2017 рік. 

 

                                        Рішення № 39/додається/ 

СЛУХАЛИ : про затвердження тарифів ВПС «Рава-Руська». 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: затвердити тарифи ВПС «Рава-Руська». 

 

                                        Рішення № 40/додається/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

         

 
         № 08                                                                          від 22 грудня 2016року                                                                                                                                                               

                                                                  Всього членів виконкому       - 8  чол. 

                                                                  Присутніх                                  -   8 чол. 

 

 

    Присутні члени виконкому: сільський голова                   Зінько Р.В. 

                                                     секретар виконкому             Смутняк О.В. 

                                                     члени виконкому                  Зивер В.М.                                                                                          

                                                                                                     Копровський І.Я. 

                                                                                                     Думич Т.В. 

                                                                                                     Ткачишин А.І. 

                                                                                                     Задорожний Я.М. 

                                                                                                     Пушкар А.В. 

                                                                                                      

                                                                              

                                         П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й : 

  

1. Про розгляд клопотання військової частини А1524. 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В.  

2. Про надання поштової адреси житловому будинку с. Рата по                          

вул. П.Ратенського 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В 

3. Про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                                   

вул. Проектна,19  в с. Річки Жовківського р-ну, Львівської обл. 

 Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

4. Про надання дозволу на видачу дублікатів  свідоцтв про право 

власності на житловий будинок та земельну ділянку. 

 Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

5. Про надання дозволу на будівництво літньої кухні. 

                    Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

6. Про зарахування на квартирний облік Маташ О.Л. 18.03.2000 р.н. – 

дитина - сирота. 

                    Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

7. Про перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на 2017 рік. 

                    Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

8. Про затвердження тарифів ВПС «Рава-Руцська».  

                     Доповідає: голова сільської ради 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 грудня 2016 року                                                               №  33 

              с. Річки 

   Про розгляд клопотання військової  

частини А1524 

 

 Розглянувши клопотання командування військової частини А1524 щодо внесення 

військової частини  А1524 до переліку підприємства, установ і організацій, що самостійно 

здійснюються квартирний облік, 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.  Дати дозвіл на внесення військової частини А1524 до Переліку підприємств, 

установ і організацій, що самостійно здійснюють квартирний облік. В подальшому 

погоджувати житлової комісії військової частини про зарахування на квартирний 

облік за умови дотримання вимог чинного законодавства при веденні квартирного 

обліку. 
 

2. Вимагати обов’язкове надання на погодження виконкому рішення житлової комісії 

військової частини про зарахування військовослужбовців на квартирний облік, 

переміщення, виключення, тощо. 

 

3. 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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22 грудня 2016 року                                              №34  

              с. Річки 

    Про присвоєння поштової адреси  

житлового будинку в с. Рата. 

 

    Розглянувши заяву гр. Галань Михайла Ярославовича, про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в с. Рата Жовківського району 

Львівської області, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Присвоїти житловому будинку в с. Рата поштову адресу:  

Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. П.Ратенського, 

35а. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

   

 

 

 

 

 

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 грудня 2016 року                                                               №  35 

              с. Річки 

   Про розподіл часток колишнього  

колгоспного двору по вул. Проектна, 19 

 в с. Річки Жовківського району Львівської області 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Лещишин Михайла Миколайовича, жительки  с. Річки,                                 

вул. Проектна,29,  Жовківського району Львівської області, про розподіл часток 

колишнього колгоспного двору по вул. Садова,17, виписку з по господарської книги за 

1990 рік, враховуючи те, що станом на 30.06.1990 рік членами колгоспного двору були: 

Лещишин Микола Федорович, Лещишин Юлія Іванівна, Лещишин Михайло 

Миколайович, Лещишин Марія Андріївна, Лещишин Ярослав Михайлович, Лещишин 

Роман Михайлович,Лещишин Галина Михайлівна; керуючись Постановою Пленуму 

Верхового Суду України від 25.12.1983 р. №4 із змінами, внесеними Постановою Пленуму 

від 25.12.1992 року №13. «Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності 

на нерухоме майно», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 року 

№7/5, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 18.02.2002 року за №157/6445та 

змінами внесеними наказом №45/5 від 03.06.2002 року, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 03.06.2002 року за №468/6756, а також згідно наказу Міністерства 

юстиції України 28.01.2003 року за №66/7387, виконавчий комітет Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 

Розділити колишній колгоспний двір №14 по вул. Садова в  с. Річки Жовківського 

району Львівської області  в рівних частинах: 

 

 1/7  частина за гр. Лещишин Микола Федорович (помер); 

 1/7 частина за гр. Лещишин Юлія іванівна; 

1/7 частина за гр. Лещишин Михайло Миколайович; 

1/7 частина за гр. Лещишин Марія Андріївна; 

1/7 частина за гр. Лещишин Ярослав Михайлович; 

1/7 частина за гр. Лещишин Роман Михайлович; 

 1/7 частина за гр. Лещишин Галина Михайлівна. 

 

 

   
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 грудня 2016 року                                              №36 

              с. Річки 

    Про видачу дублікатів свідоцтв  

про право власності на житловий  

будинок та земельну ділянку. 

 

    Розглянувши заяву гр. Горечої  Віри Олександрівни 14.01.1949р.н., 

жительки с. Шабельня, Жовківського району Львівської області, про видачу 

дублікатів свідоцтв про право власності на житловий будинок та земельну 

ділянку керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

     Надати дозвіл на видачу дублікатів свідоцтв про право власності на 

житловий  будинок №1 по вул. Залізнична в с. Шабельня 

Жовківського р-ну Львівської області та земельну ділянку, власником 

яких є гр. Баран О.О. 

   

 

 

 

 

 

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 грудня 2016 року                                                               № 37 

              с. Річки 

   Про надання дозволу на будівництво  

літньої кухні на закріпленій земельній  

ділянці в с. Рата по вул.. Л.Українки,3а. 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Харко Петра Петровича жителя с. Рата про 

надання дозволу на будівництво літньої кухні в с. Рата по вул.. Л.Українки,3а 

та керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Річківської сільської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Надати дозвіл гр. Харко Петру Петровичу на будівництво літньої кухні 

на закріпленій земельній ділянці в с. Рата по вул.. Л.Українки,3а 

Жовківського району Львівської області. 

 

2. Попередити гр. Харко П.П., що проводити роботи по будівництві 

(добудові) власного приміщення після погодження районного 

архітектора. 

      

   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  

   Зінько Р.В. 

 

 

4. Дане рішення затвердити на чергові 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 грудня 2016 року                                              №38 

              с. Річки 

    Про зарахування на квартирний облік 

 Маташ О.Л. 

 

    Розглянувши лист №0129/1239  від   06/12/ 2016 року служби у справах 

дітей, керуючись ст.. 39, ст..46 Житлового кодексу України постановою КМ 

УКкраїни №866 від 24/03/2008 р., виконавчий комітет Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Зарахувати на квартирний облік Маташ О.Л. 18/03/2000 р.н. – 

дитину-сироту. 

 

 

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Від  22 грудня 2016 року                                              № 39 

              с. Річки 

    Про перелік об’єктів та види  

суспільно-кориних робіт. 

 
            Розглянувши запит кримінально-виконавчої інспекції Жовківського району 

Львівської області від ,відповідно до ст..ст. 30,321 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення ст. 56 КК України, керуючись ст.. 38 Законом України «Про місцеве 

самоврядування України» та ст.ст. 1,3,11 Закону України , «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради  

 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Затвердити перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на території 

Річківської ради для засуджених до громадських робіт, та порушників на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт на 2017 рік. А саме: 

- благоустрій цвинтаря; 

- дошкільний навчальний заклад; 

- медпункти с. Річки та с. Рата; 

- школа с. Річки; 

- народні доми с. Рата, с. Річки та с. Шабельня; 

- адмінбудинку сільської ради; 

- благоустрій біля пам’ятника Борцям за волю та Незалежність України; 

- благоустрій біля хреста незалежності с. Рата та с. Шабельня; 

- проведення благоустрою вулиць по селах сільської ради; 

- проведення благоустрою біля стадіонів с. Рата, с. Річки та с. Шабельня; 

- проведення благоустрою річок; 

- проведення благоустрою біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. 

Річки, Преображення Господнього с. Рата та Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Шабельня. 

 

2. Відповідальним за контроль та виконання суспільно-корисних робіт на яких 

накладено адміністративне стягнення назначити директора КП «Річки» - 

Сайчук І.С. 

 

3. Копію даного рішення направити у кримінально-виконавчу інспекцію 

Жовківського району. 

 

              Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 



 

«ПОГОДЖУЮ»                                                                           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 Ст. інспектор                                                             Голова Річківської сільської ради 

Жовківського РВ УДП тСУ                                     Жовківського району Львівської 

у Львівській області                                                  області 

капітан внутрішньої служби  

 

______________                                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

«___»____________20___ р.                                              «___»_____________20__р. 

 

 

 

 

Перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на території Річківської сільської 

ради для засуджених, та порушників на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт на 2017 рік. 

 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкту Перелік робіт 

1 Сільський цвинтар Прибирання території, ремонт огорожі, обкошування території 

цвинтаря та навколишньої території, вирубування чагарників, 

планування території під нові поховання (вивезення землі та 

розчищення чагарників). 

2 Дошкільний 

навчальний заклад 

Прибирання території, облаштування дитячих майданчиків, 

ремонт приміщення для зберігання дров і вугілля. 

3 Медпункти с. Рата та 

с. Річки 

Прибирання території та обкошування, ремонт огорожі, 

вирізання чагарників, побілка дерев. 

4 Школа с. Річки Прибирання території, ремонт огорожі,ремонт приміщення для 

зберігання дров і вугілля, обрізка та побілка дерев. 

5 Народні доми с.Рата, 

с. Річки, с. Шабельня 

Прибирання території, ремонт огорожі, ремонтні роботи в 

приміщеннях. 

6 Сільська рада Прибирання території, ремонт огорожі, ремонтні роботи в 

приміщеннях, ремонт приміщення для зберігання дров і вугілля, 

ремонт приміщення котельні, вирубування чагарників. 

7 Пам’ятник Борцям за 

волю та незалежність 

України 

Прибирання території, ремонт огорожзі, обрізання зелених 

насаджень, підкошування трави, побілка сходів, фарбування 

паркану, насадження та прополюваня квітів. 

8 Хрест Незалежності 

с.Шабельня та с. Рата 

Виконання робіт по мірі необхідності. 

9 Вулиці с.Рата, с.Річки 

та с. Шабельня 

Прибирання та вивезення сміття. 

10 Стадіони с. Річки,     

с.Рата та с. Шабельня         

Ремонт лавок, ремонт та фарбування огорожі, прибирання 

сміття, підкошування трави, проведення розмітки поля. 

11 Річки в населених 

пунктах 

Вирубування чагарників, прибирання сміття. 

12 Церква с. Річки, 

с. Рата та с.Шабельня  

Прибирання території, ремонт огорожі, обрізання зелених 

насаджень, підкошування трави, побілка сходів, фарбування 

паркану, насадження та прополювання квітів. 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Від  22 грудня 2016 року                                                               №  40 

              с. Річки 

   Про затвердження тарифів ВПС «Рава-Руська» 

 

 Розглянувши лист Львівського прикордонного загону ВПС «Рава-Руська», який 

знаходиться на території Річківської сільської ради, щодо затвердження тарифів та 

керуючись  ст. 28 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування України», виконавчий 

комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  Затвердити тарифи на відшкодування витрат на квартирну плату та на послуги з 

водопостачання та водовідведення , які надає Львівський прикордонний загін 

згідно додатку №1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

                                                                    Річківської сільської ради №40  

                                                         від 22 грудня 2016 року. 

 

 

 

Про затвердження тарифів на  

відшкодування витрат на квартирну плату  

та на послуги з водопостачання та водовідведення,  

які надає Львівський прикордонний загін 

 

№ 

п/п 

 

Найменування 

підрозділу 

№ 

будинку 

квартирна 

плата за один 

м. кв. 

загальної 

площі (грн.) 

водопостачання 

на 1-ну особу 

(грн.) 

водовідведення  

на 1-ну особу 

 (грн.) 

1 ВПС 

«Рава-Руська» 
1 2,74 38,56 52,38 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                     О.В.Смутняк 


