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П Р О Т О К О Л 

 

Тринадцятої  сесії                                                    VІІ – демократичного  

                                                                                               скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

22 грудня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :    сільський голова  Зінько Р.В.  

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат  Зінько Т.С. 

                                                  Осфальд А.А. 

                                                   Гнідець Г.М. 

Присутні: директор Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

                                                  

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. Розгляд листа Жовківської  РДА . 

2. Про встановлення ставки податку на нерухоме майно. 

3. Про встановлення ставки єдиного податку. 

4. Про затвердження ставки акцизного збору. 

5. Про затвердження ставки транспортного збору. 

6. Про затвердження штатного розпису ДНЗ с. Річки на 2017 рік. 

7. Про затвердження штатного розпису та кошторису витрат на утримання КП 

«Річки» на 2017 рік. 

8. Про затвердження штатного розпису та кошторису витрат на утримання апарату 

управління Річківської сільської ради на 2017 рік. 

9. Розгляд листа МПО у Жовківському р-ні про надання субвенції на 2017 рік. 

10. Розгляд листа Жовківського районного центру зайнятості. 

11. Розгляд листа спеціалізованої школи-інтернату м. Рава-Руська. 

12. Розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

13. Розгляд листа завідуючої ДНЗ с. Річки. 

14. Розгляд листа завідуючих ФАПів с. Річка та с. Рата. 

15. Про затвердження бюджету Річківської сільської ради на 2017 рік. 

16. Про преміювання сільського голови. 

17. Про преміювання секретаря Річківської сільської ради. 

18. Розгляд листа управління казначейської служби України у Жовківському р-ні. 



19. Розгляд листа департаменту житлового господарства та інфраструктури 

Львівської міської ради. 

20. Про визначення земельної ділянки (урочища), на якій буде проводитися 

спалювання трупів свиней у випадку виникнення на території ради спалаху 

африканської чуми свиней. 

21. Про затвердження технічної документації, щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі для обслуговування АЗС в с. Рата, на території Річківської 

сільської ради. 

22. Затвердження рішень виконкому. 

23. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний період. 

24. Про затвердження детального плану кварталу індивідуальної житлової забудови 

с. Рата урочище «Смоляки» та «Башня». 

25. Розгляд заяв. 

26. Різне. 

 

 

С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Білан О.О. 

2. Гнідець Г.М. 

3. Зінько Т.С. 

4. Когут В.С. 

5. Купчак Н.М. 

6. Рудий І.П. 

7. Сайчук І.С. 

8. Сімчук В.С. 

9. Смутняк О.В. 

10. Осфальд А.А. 

11. Чорна В.Д. 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 13-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання.                 

Вирішили : затвердити проект порядку денного 13-ої сесії  VІІ-го 

демократичного скликання . 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

 

   По першому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом Жовківської РДА               

№02-18/3915 від 04.11.2016 року. 



Виступив депутат Рудий І.П., який сказав що краще дані кошти спрямувати 

на ремонт  сільських доріг. 

Сільський голова поставив на голосування дане питання про виділення 

коштів.                

Вирішили : відмовити у виділенні коштів. 

Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

 

   По другому питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., заступника 

голови бюджетної комісії, яка запропонувала встановити ставки податку на 

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

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

житлової нерухомості 180 кв. м та ставки податку для комерційної 

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

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

земельної ділянки родини загиблих військовослужбовців в ході проведення 

АТО, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів військової служби. 

Вирішили : встановити ставки податку на нерухоме майно згідно 

запропонованих та звільнити від сплати податку на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки родини загиблих військовослужбовців в ході 

проведення АТО, учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів військової 

служби згідно запропонованих. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

   

   По третьому питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., заступника 

голови бюджетної комісії, яка запропонувала встановити ставки єдиного 

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

                       

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

другої групи – 5 %. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., заступника 

голови бюджетної комісії, яка запропонувала затвердити акцизний податок у 

розмірі 5 % .                       

Вирішили : затвердити акцизний податок у розмірі 5 % .                       

 



Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

 

   По п’ятому  питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., заступника 

голови бюджетної комісії, яка запропонувала затвердити ставки 

транспортного податку в розмірі 25000 грн .                       

Вирішили : затвердити ставки транспортного податку в розмірі 25000 грн .         

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

 

   По шостому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів із штатним розписом ДНЗ            

с. Річки.                       

Вирішили : затвердити штатний розпис ДНЗ с. Річки на 2017 рік в кількості 

21,08 штатних одиниць згідно з додатком №1. 

Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

 

    По сьомому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів  із штатним розписом                  

КП «Річки» та кошторисом витрат.                       

Вирішили : затвердити штатний розпис КП « Річки» на 2017 рік в кількості  

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

№1. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №8 (додається). 

 

    По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів із штатним розписом 

апарату управління Річківської сільської ради.  

Вирішили : затвердити штатний розпис апарату управління Річківської 

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

апарату управління сільської ради на 2017 в сумі 1600000  грн. згідно з    

додатком №1. 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №9 (додається). 

 

    По дев’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який зачитав лист  МПО Жовківського р-ну про виділення 

субвенції. 



Вирішили : надати субвенцію на МПО Жовківського р-ну в сумі 20 тис. грн. 

на 2017 рік. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №10 (додається). 

 

    По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який зачитав лист  відділу Жовківського районного центру 

зайнятості.  

Вирішили : так, як при Річківській сільській раді працює КП «Річки» не 

закладати кошти у бюджет 2017 року на організацію оплачуваних 

громадських робіт. 

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

 

  По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. , який ознайомив присутніх депутатів з листом спеціалізованої 

школи-інтернат м. Рава-Руська. 

Вирішили : закласти кошти у бюджет на 2017 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

    По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів з листом Річківської ЗОШ  

І-ІІ ст. 

Вирішили : закласти кошти у бюджет на 2017 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

 

    По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів з листом ДНЗ с. Річки. 

Вирішили : закласти кошти у бюджет на 2017 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

 

   По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів з листом завідуючих ФАПів 

с.Рата та с. Річки. 

Вирішили : закласти кошти у бюджет на 2017 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 



 

       По п’ятнадцятому  питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., 

заступника голови бюджетної комісії, яка запропонувала затвердити бюджет 

Річківської сільської ради на 2017 рік в сумі 13 млн. грн.  

Вирішили : затвердити бюджет Річківської сільської ради на 20107 рік в сумі                  

 13 млн. грн .         

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

 

     По шістнадцятому  питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., 

заступника голови бюджетної комісії, яка запропонувала , що сільському 

голові необхідно надати премію до заробітної плати в розмірі 600% за 

напруженість у виконанні роботи. 

Вирішили : надати щомісячну премію в розмірі 600% за напруженість у 

виконанні роботи.         

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №17 (додається). 

 

   По сімнадцятому  питанні порядку денного слухали Чорну В.Д., заступника 

голови бюджетної комісії, яка запропонувала , що секретарю сільської ради 

необхідно надати премію до заробітної плати в розмірі 300% за напруженість 

у виконанні роботи. 

Вирішили : надати щомісячну премію в розмірі 300% за напруженість у 

виконанні роботи.         

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Депутат Смутняк О.В. – не голосувала. 

Рішення №18 (додається). 

 

   По вісімнадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів з листом казначейської 

служби України у Жовківському районі. 

Сільський голова поставив на голосування дане питання про виділення 

коштів. 

Вирішили : відмовити у виділенні коштів.         

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

     

    По дев’ятнадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів з листом департаменту 

житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. 



Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю земельної ділянки відповідних 

розмірів.       

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

   По двадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів з листом управління 

Держпродспоживслужби в Жовківському районі. 

Вирішили : виділити земельну ділянку (урочище), на якій буде проводитися 

спалювання трупів свиней у випадку виникнення на території ради спалаху 

африканської чуми свиней, в урочищі «Медвеже». 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

 

    По двадцять першому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі для обслуговування АЗС в с. Рата на території 

Річківської сільської ради. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі для обслуговування АЗС в с. Рата на території 

Річківської сільської ради. 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

 

   По двадцять другому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

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

№33-41 від 22.12.2016 року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №33-41 від 22.12.2016 року . 

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

 

    По двадцять третьому  питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В.,який ознайомив присутніх депутатів з розпорядженнями              

сільського голови виданих у міжсесійний період 

Вирішили : затвердити розпорядження сільського голови №439 від 

20.12.2016 р. «Про перенесення кредитів». 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 

 



    По двадцять четвертому  питанні порядку денного слухали сільського 

голову  Зінько Р.В. про затвердження детального плану кварталу 

індивідуальної житлової забудови с. Рата урочище «Смоляки» та «Башня». 

 

Вирішили : затвердити детальний план кварталу індивідуальної житлової 

забудови с. Рата урочище «Смоляки». 

 Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

 

Вирішили : затвердити детальний план кварталу індивідуальної житлової 

забудови с. Рата урочище «Башня». 

 Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 

 

 

    По двадцять п’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                         

Зінько Р.В. про розгляд заяв : 

1. Заява  Копійчак О.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Копійчак О.М. матеріальну допомогу на 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №27 (додається). 

2. Заява Салітра В.В. про надання матеріальної допомоги на прицеп  

дров. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось –1. 

Рішення №28(додається). 

3. Заява  Горечої І.С. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Горечого Василя Богдановича. 

Вирішили : надати гр. Горечі І.С. матеріальну допомогу на лікування сина – 

Горечого Василя Богдановича в сумі 5 (п’ять) тис.грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 

4. Заява Цімарман М.Я. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сестри – Ногаль Н.Я , інваліда І-ї групи. 

Вирішили : надати гр. Цімарман М.Я. матеріальну допомогу на лікування 

сестри - Ногаль Н.Я , інваліда І-ї групи в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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



Рішення №30 (додається). 

5. Заява Ногаль О.М. про надання матеріальної допомоги на лікування 

мами – Зінько Лідії Павлівни  інваліда І-ї групи . 

Вирішили : надати гр. Ногаль О.М. матеріальну допомогу на лікування мами 

– Зінько Лідії Павлівни  інваліда І-ї групи в сумі5 (дві) тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

Рішення №31(додається). 

6. Заява Панечко М.Г. про надання матеріальної допомоги на 

лікування. 

Вирішили : надати гр. Панечко Мирону Григоровичу матеріальну допомогу 

на лікування в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №32(додається). 

7. Заява Галас М.М. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Галас Марії Михайлівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №33(додається). 

8. Заява Кінах М.Г. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр. Кінах Марії Григорівні матеріальну допомогу на 

лікування в сумі1 (одна) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №34(додається). 

9. Заява Теглівець Є.І. про надання матеріальної допомоги на 

закупівлю дров. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

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

Рішення №35(додається). 

10. Заява Юнко Ірини Андріївни про надання матеріальної допомоги на 

придбання пам’ятника Юнко Богдану Юрієвичу трагічно загиблому 

на Грибовицькому сміттєзвалищі. 

Вирішили : відмовити. 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось – 1. 

Рішення №36(додається). 

                  

 

   Слухали  голову постійної комісії з питань будівництва, землекористування 

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

про: 



1. Заява Сидор Ю.В., про внесення змін у рішення №14 від 06.04.2011 

року 4-ї сесії VII-го демократичного скликання. 

 

Вирішили : відмовити у клопотанні, оскільки надана рішенням №14 від 

06.04.2011р. 4 сесії VI-го дем. скликання, земельна ділянка знаходиться за 

межами населеного пункту. 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

2. Заява Вергун Я.Р., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки в натурі для індивідуального 

садівництва в с. Рата урочище «Лонка». 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки в натурі для індивідуального садівництва в с. Рата урочище «Лонка». 

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 

3. Заява Баран В.М. про погодження меж земельної ділянки. 
 

Вирішили : затвердити Акт постійної комісії від 22.12.2016 р. про 

погодження меж між землекористувачами Баран В.М. і Луцик Р., Р.Чорний в 

с.Шабельня по вул.Залізнична  Жовківського р-ну 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №39 (додається). 

4. Заява Харко П.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата по вул.. Мельники,15. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

по вул.. Мельники,15. 

Результати голосування : 

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

Рішення №40 (додається). 

5. Заява Пелех О.С. про надання земельної ділянки під ОСГ в                         

с. Шабельня по вул.. Моріна. 

Вирішили : відкласти дану заяву до наступної сесії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

6. Заява Павлов І.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище          

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Павлов І.С. – родич. 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 

7. Заява Рудий Р.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Рудий Р.В. – родич. 

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 

8. Заява Файзулліна К.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Осфальд А.А. повідомив, що не буде голосувати так, як                           

гр. Файзулліна К.В. – родичка. 

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 

9. Заява Снігур М.Д. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Купчак Н.М. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Снігур М.Д. – батько. 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 

10. Заява Нестерак О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 

11. Заява Данькевич А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

12. Заява Смутняк В.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Смутняк В.Й. – батько. 

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається). 

13. Заява Гнідець О.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Гнідець Г.М. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Гнідець О.О. – син. 

Результати голосування : 

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

Рішення №49 (додається). 

14. Заява Осфальд А.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

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

своєму питанні. 



Результати голосування : 

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

Рішення №50 (додається). 

15. Заява Нестерак В.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається). 

16. Заява Дроботій Я.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва вище вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва вище                

вул. П.Ратенського в с. Рата . 

Депутат Смутняк О.В. повідомила, що не буде голосувати так, як                           

гр. Дроботій Я.Я. – чоловік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 

17. Заява Шокало М.М. , щодо скарги на сусідку в с.Річки  

Жовківського р-ну. 

Вирішили : направити листи до Стецюх Люби Григорівни і Шокало Марії 

Миколаївні, в якому пояснити правила і зміст добросусідства. 

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         Р.В.Зінько 


