
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     № 05 

 

засідання виконкому Річківської сільської ради 

Жовківського району  Львівської області 

 

                                                             Від 23 серпня 2017 року 

 

                          Рішення №22-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Річки 



ПЕРЕЛІК 

Рішень виконавчого комітету 

 

 

 

1. Про  надання дозволу на перебудову дерев’яної господарської 

будівлі на шлакоблокову   в с. Рата по вул. 22-го Січня,5 . 

2. Про заборону продажу і використання петард на території 

Річківської сільської ради. 

3. Про встановлення кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту 

об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 року. 

4. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Річки,                

вул. Партизанська, №29. 

5. Про паспортизацію дитячих спортивно-ігрових майданчиків.  

6. Про графік особистого прийому громадян головою Річківської 

сільської ради . 

7. Про надання дозволу на будівництво гаражу в с. Шабельня по            

вул. Моріна, №125. 

8. Про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                          

вул. Садова,11 в с. Річки Жовківського р-ну Львівської обл. 

9. Про погодження паспорта прив’язки тимчасового торгового 

павільйону в с. Рата, Жовківського району і укласти договір-

оренди. 

10. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Рата,                

вул. Л.Українки, №34а. 

11. Про забезпечення виконання мобілізаційних заходів в  особливий 

період Річківської сільської ради. 

12. Про оформлення права власності на житловий будинок після 

реконструкції з добудовою та госпродарської будівлі №20 по                    

вул. 22–го Січня в с. Рата Жовківського району Львівської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛУХАЛИ : про надання дозволу на перебудову дерев’яної господарської 

будівлі на шлакоблокову   в с. Рата по вул. 22-го Січня,5 . 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на перебудову дерев’яної господарської 

будівлі на шлакоблокову   в с. Рата по вул. 22-го Січня,5. 

                                        Рішення № 22 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про заборону продажу і використання петард на території 

Річківської сільської ради. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: заборонити продаж і використання  петард на території 

Річківської сільської ради. 

                                        Рішення № 23 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про встановлення кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту об’єктів за 

рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 року. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: встановити кошторисну заробітну плату при здійсненні 

будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту об’єктів за 

рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 року. 

                                        Рішення № 24 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Річки.                 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на присвоєння поштової адреси житловому 

будинку в с. Річки по вул. Партизанська, №29 Жовківського р-ну,                  

Львівської обл. 

                                        Рішення № 25 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про паспортизацію дитячих спортивно-ігрових майданчиків.                  

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: провести паспортизації дитячих спортивно-ігрових 

майданчиків. 

                                        Рішення № 26 /додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ : про графік особистого прийому громадян головою Річківської 

сільської ради.                  



 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: встановити графік особистого прийому громадян головою 

Річківської сільської ради.                  

                                        Рішення № 27 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про  надання дозволу на будівництво гаражу в с. Шабельня по            

вул. Моріна, №125. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: відкласти розгляд даної заяви до наступного засідання 

виконавчого комітету. 

                                        Рішення № 28 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про розподіл часток колишнього колгоспного двору по                          

вул. Садова,11 в с. Річки Жовківського р-ну Львівської обл. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: розподілити  частки колишнього колгоспного двору по                          

вул. Садова, 11 в с. Річки Жовківського р-ну Львівської обл. 

                                        Рішення № 29 /додається/ 

 

 СЛУХАЛИ : про  погодження паспорта прив’язки тимчасового торгового 

павільйону в с. Рата, Жовківського району і укласти договір-оренди. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: погодити паспорт прив’язки тимчасового торгового 

павільйону в с. Рата, Жовківського району і укласти договір-оренди. 

                                        Рішення № 30 /додається/ 

 

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

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на присвоєння поштової адреси житловому 

будинку в с. Рата по вул. Л.Українки, №34а Жовківського р-ну,                  

Львівської обл. 

                                        Рішення № 31 /додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ : про забезпечення виконання мобілізаційних заходів в  

особливий період Річківської сільської ради.                 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: забезпечити виконання мобілізаційних заходів в  

особливий період Річківської сільської ради. 



                                        Рішення № 32 /додається/ 

 

СЛУХАЛИ : про оформлення права власності на житловий будинок після 

реконструкції №30 по вул. 22–го Січня в с. Рата Жовківського району 

Львівської області. 

 

                       Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

          ВИРІШИЛИ: оформити право власності на житловий будинок після 

реконструкції №30 по вул. 22–го Січня в с. Рата Жовківського району 

Львівської області. 

                                        Рішення № 33 /додається/ 

 

 

 

Сільський голова                                Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

         

 
         № 05                                                                          від   23 серпня   2017 

                                                                  Всього членів виконкому       - 8  чол. 

                                                                  Присутніх                                  -   6 чол. 

 

 

    Присутні члени виконкому: сільський голова                   Зінько Р.В. 

                                                     секретар виконкому             Смутняк О.В. 

                                                     члени виконкому                  Зивер В.М.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Ткачишин А.І. 

                                                                                                     Задорожний Я.М. 

                                                                                                     Думич Т.В.                      

                                                                                                                                                       

                                         П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й : 
1. Про  надання дозволу на перебудову дерев’яної господарської будівлі на 

шлакоблокову   в с. Рата по вул. 22-го Січня,5 . 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

2. Про заборону продажу і використання петард на території Річківської сільської 

ради. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

3. Про встановлення кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва, 

реконструкції, реєстрації, капітального ремонту об’єктів за рахунок коштів 

місцевого бюджету в 2017 року. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

4.   Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Річки,                                       

вул. Партизанська, №29. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

5. Про паспортизацію дитячих спортивно-ігрових майданчиків.  

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

6. Про графік особистого прийому громадян головою Річківської сільської ради . 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

7. Про надання дозволу на будівництво гаражу в с. Шабельня по  вул. Моріна, №125. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

8. Про розподіл часток колишнього колгоспного двору по  вул. Садова,11 в с. Річки 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

9. Про погодження паспорта прив’язки тимчасового торгового павільйону в с. Рата, 

Жовківського району і укласти договір-оренди. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

10. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. Рата, вул. Л.Українки, 

№34а. 



Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

11. Про забезпечення виконання мобілізаційних заходів в  особливий період 

Річківської сільської ради. 

                                  Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

12. Про оформлення права власності на житловий будинок після реконструкції з 

добудовою та госпродарської будівлі №20 по вул. 22–го Січня в с. Рата 

Жовківського району Львівської області. 

Доповідає: голова сільської ради Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                        ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                            ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  23 серпня 2017  року                                                         №  22 

                с. Річки 

  Про надання дозволу на перебудову дерев’яної 

господарської будівлі на шлакоблокову. 

 

 

 Розглянувши заяву громадянина  Смутняк Володимира Йосифовича  

жителя с. Рата  про надання дозволу на перебудову дерев’яної господарської 

будівлі на шлакоблокову   в с. Рата по вул. 22-го Січня,5    та керуючись  

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

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В  : 

 

1.Надати дозвіл гр. Смутняк Володимиру Йосифовичу на перебудову 

дерев’яної господарської будівлі на шлакоблокову в с. Рата по  

вул. 22-го Січня,5. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Р.В.Зінька. 

 

 

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  23 серпня 2017 року                                              №23 

              с. Річки 

    Про заборону продажу і використання  

петард на території Річківської сільської ради. 

 

 

   Заслухавши голову Річківської сільської ради, що наближається День 

Незалежності України, Свята сіл Річківської сільської ради, виконавчий 

комітет Річківської сільської ради керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування України»,  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.  Заборонити продавати та використовувати петарди на території 

Річківської сільської ради. 

   

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  23 серпня 2017 року                                                               №  24 

              с. Річки 

  Про встановлення кошторисної заробітної  

плати при здійсненні будівництва, реконструкції,  

реєстрації, капітального ремонту об’єктів за  

рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 року. 

 

 
 Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Порядку розрахунку розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні варт ості будівництва об’єктів, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року №281, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за №1469/29599 ( зі змінами, 

внесеними наказом Мінрегіону від 20.02.2017 року №33, зареєстрованим у Мін’юсті 

28.02.2017 року за №273/300141), листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального розвитку господарства України №7/15-3463 від 03.04.2017 р. 

«Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні плати підрядних організацій: ПП 

«Рома», ПП «Либідь», ПП «Рава ТВ», ПП «Європейський центр», ПП « Енерго-ефект», 

ПП « Елма-сервіс», виконавчий комітет Річківської сільської ради  

В И Р І Ш И В : 

 

 

1.  При складанні інвесторської кошторисної документації передбачити розмір 

кошторисної заробітної плати у розмірі 5500 грн., що відповідає середньому розряду 

складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. 

 

2. Встановити, що розмір кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів за рахунок коштів місцевого 

бюджету в 2017 році складає 5500 грн., що відповідає середньому розряду складності 

робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. 

 

3. Зобов’язати директора комунального підприємства  Річківської сільської ради ( КП 

«Річки» при Річківській сільській раді) застосувати встановлений цим рішенням розмір 

кошторисної заробітної плати у своїй роботі. 

 

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 23 серпня 2017 року                                              № 25 

              с. Річки 

    Про присвоєння поштової адреси  

житлового будинку в с. Річки. 

 

    Розглянувши заяву гр. Рибак Івана Івановича, про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку в с. Річки, Жовківського району Львівської 

області, керуючись ст. 30 п. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

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

Львівська область, Жовківський район, с. Річки, вул. Партизанська, 

№29. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

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  23 серпня 2017 року                                              №26 

              с. Річки 

    Про паспортизацію дитячих  

спортивно-ігрових майданчиків. 

 

 

   Заслухавши голову Річківської сільської ради, про те що потрібно провести 

паспортизацію дитячих спортивно-ігрових майданчиків сіл Річківської 

сільської ради, виконавчий комітет Річківської сільської ради керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування України»,  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.  Провести паспортизацію дитячих спортивно-ігрових майданчиків 

сіл Річківської сільської ради Жовківського району. 

   

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  23 серпня 2017 року                                              №27 

              с. Річки 

    Про графік особистого прийому  

громадян  головою Річківської сільської ради. 

 

 

   Заслухавши голову Річківської сільської ради, про необхідність графіку 

особистого прийому громадян сільським головою, виконавчий комітет 

Річківської сільської ради керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування України»,  

 

В И Р І Ш И В : 

 

1.  Встановити графік особистого прийому громадян головою 

Річківської сільської ради, а саме: 

 

Вівторок з 11.00 по 13.00 год. у приміщенні Річківської сільської 

ради. 

Останній четвер місяця виїзний прийом громадян: в с. Шабельня з 

15.00 по 16.00 год. у приміщенні бібліотеки;  

с. Рата з 16.10 по 17.10 год. у приміщенні бібліотеки. 

   

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 23 серпня 2017 року                                                               № 28 

              с. Річки 

   Про надання дозволу на будівництво  

гаражу на закріпленій земельній  

ділянці в с. Шабельня по вул. Моріна,125. 

 

 

 Розглянувши заяву гр.  Галас Олексія Мирославовича жителя                       

с. Шабельня про надання дозволу на будівництво гаражу в с. Шабельня по 

вул. Моріна, №125  та керуючись ст..31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Річківської сільської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Відкласти розгляд даної заяви до наступного засідання виконавчого 

комітету. 

 

2. Гр. Галас О.М., принести у сільську раду згоду на будівництво гаража 

від сусідів. 

   

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 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  23 серпня 2017 року                                                               №  29 

              с. Річки 

   Про розподіл часток колишнього  

колгоспного двору по вул. Садова, 11 

 в с. Річки Жовківського району Львівської області 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Пакош Надії Михайлівни, жительки м. Львів,           

про розподіл часток колишнього колгоспного двору по вул. Садова,11, 

виписку з по господарської книги за 1990 рік, враховуючи те, що станом на 

30.06.1990 рік членами колгоспного двору були: Ільчишин Михайло 

Іванович, Ільчишин Ксенія 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 №11 по вул. Садова в  с. Річки 

Жовківського району Львівської області  в рівних частинах: 

 

 1/2  частина за гр. Ільчишин Михайлом Івановичем(помер); 

 1/2 частина за гр. Ільчишин Ксенією Михайлівною (померла). 

  

  

 

 

   

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 23 серпня 2017 року                                                               № 30 

              с. Річки 

   Про погодження паспорта прив’язки  

тимчасового торгового павільйону в с. Рата  

та укладення договору-оренди. 

 

 

 Розглянувши заяву гр.  Янушок Оксани Степанівни жительки                       

с. Рата про погодження паспорту прив’язки тимчасового торгового 

павільйону в с. Рата площею 0,001 га і про укладення договору-оренди на 

земельну ділянку для встановлення торгового павільйону  та керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Річківської сільської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

 

 

1. Погодити Паспорт прив’язки тимчасового торгового павільйону, гр. 

Янушок Оксани Степанівни, виданий Відділом містобудування та 

архітектури Жовківської РДА від 26.05.2017 року. 

 

2. Укласти договір-оренди на земельну ділянку для встановлення 

торгового павільйону. 

   

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 23 серпня 2017 року                                              № 31 

              с. Річки 

    Про присвоєння поштової адреси  

житлового будинку в с. Рата. 

 

    Розглянувши заяву гр. Демчук Валерія Едуардовича, про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в с. Рата, Жовківського району 

Львівської області, керуючись ст. 30 п. 10 Закону 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. Л.Українки, 

№34а. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

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  23 серпня   2017 року                                                                  № 32 

               с. Річки                               

 Про забезпечення виконання мобілізаційних  

заходів в  особливий період Річківської сільської ради. 

 
    На виконання розпорядження голови Жовківської   райдержадміністрації «  Про  

гарантоване забезпечення виконання мобілізаційних  заходів  на  території  Жовківського  

району  в  особливий період  Річківською  сільською радою» та  відповідно  до  Законів 

України « Про оборону України» , «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» , « Про 

військовий обов’язок і  військову  службу» ,  «Про підготовку  до  проведення  мобілізації  

людських  і  транспортних  ресурсів на території  області в особливий період» ,  з  метою 

підготовки до проведення  мобілізації  на території  сільської ради та керуючись ст.36  

Закону України  «Про місцеве самоврядування» , виконком сільської ради  

 

 

   В И Р І Ш И В: 

 

 1.Для організації повного і якісного оповіщення військовозобов’язаних  та 

постачальників техніки,збору та відправки мобілізаційних ресурсів на пункт 

збору військового комісаріату ,в період проведення мобілізації на базі 

Річківської ради створити пункт збору. 

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                                                    Мисан Оксана Ігорівна     



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. 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 23 серпня 2017 року                                              № 33 

              с. Річки 

    Про оформлення права власності на 

 житловий будинок після реконструкції  

№30 по вул.. 22-го Січня в с. Рата  

Жовківського району Львівської області. 

 

    Розглянувши заяву гр. Клебан Петра Васильовича про оформлення права 

власності на житловий будинок №30 по вул.. 22-го Січня в с. Рата, 

Жовківського району Львівської області керуючись ст. 30 п. 10 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Надати дозвіл на оформлення права власності на житловий будинок 

з часткою 70/100 по вул. 22-го Січня №30 в с. Рата Жовківського 

району Львівської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Річківської сільської 

ради. 

      

   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Р.В.Зінько 

 


