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П Р О Т О К О Л 

 

Четвертої сесії                                                    VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

01 лютого 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   голова сільської ради  Р.В.Зінько 

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Осфальд А.А. 

 

Запрошені:   голова Жовківської районної ради – Горбань Р.В. 

  керівник підрозділу ПП «Західний Буг»  - Баб М.І. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
1. Розгляд листа Жовківської районної ради. 

2. Розгляд листа ПП «Західний Буг». 

3. Звіт про виконання бюджету за 2015 рік. 

4. Затвердження ПКД на реконструкцію вуличного освітлення с. Рата                          

вул. Л.Українки і П.Ратенського. 

5. Затвердження ПКД на реконструкцію вуличного освітлення с. Шабельня                    

вул. Залізнична. 

6. Затвердження детального плану території земельної ділянки ДНЗ с. Річки. 

7. Затвердження детального плану території земельної ділянки адмінбудівлі 

Річківської сільської ради у с. Річки. 

8. Затвердження детального плану території земельної ділянки ФАПу у с. Річки. 

9. Затвердження детального плану території земельної ділянки НД в с. Річки. 

10. Затвердження програми Річківської сільської ради забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на                

2016-2018 роки. 

11. Розгляд відношення завідувача ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. про підвищення 

батьківської плати з 01.02.2016 року. 

12. Розгляд листа Кам’яногірської сільської ради. 

13. Розгляд листа Купичвільської сільської ради. 

14. Розгляд звернення жителів с. Рата. 

15. Спрямування вільних лишків. 

16. Розгляд заяв. 

17. Затвердження програми розвитку КП «Річки» при Річківській сільській раді на 

2016-2020 роки. 

18. Різне. 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Дацко М.С. 

4. Когут В.С. 

5. Осфальд А.А. 

6. Гнідець Г.М. 

7. Купчак Н.М. 

8. Смутняк О.В. 

9. Сімчук В.С. 

10. Рудий І.П. 

11. Чорна В.Д. 

12. Лозінська О.В. 

13. Зінько Т.С. 

14. Ревуцький А.В. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 4-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання. 

                       

Вирішили : затвердити проект порядку денного 4-ої сесії VІІ-го 

демократичного скликання . 

 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

 

     По першому питанні порядку денного слухали голову Жовківської 

районної ради Горбань Р.В., який зачитав лист Жовківської районної ради 

про надання у 1 кварталі 2016 року субвенцію районному бюджету для 

проведення поточного ремонту приміщень адмінбудинку Жовківської 

районної ради. 

  Виступив депутат - Сімчук В.С., який запропонував надати субвенцію в 

розмірі  200 тис. грн.. Дану пропозицію підтримали всі присутні депутати. 

                       

Вирішили : надати субвенцію районному бюджету для проведення 

поточного ремонту приміщень адмінбудинку Жовківської районної ради в 

сумі 200 тис. грн.. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

 



    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який зачитав лист ПП «Західний Буг» про надання спонсорської 

допомоги Річківській сільській раді в сумі 38800,00 грн. та надати пропозиції 

по їх використанні. 

 

Вирішили : відкласти розгляд даного листа на наступну сесію. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №3 (додається). 

 

    По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову               

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

бюджету за 2015 рік 

                       

Вирішили : затвердити звір про виконання бюджету за 2015 рік. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову           

Зінько Р.В. про затвердження робочого проекту та зведеного кошторисного 

розрахунку по реконструкції вуличного освітлення в с. Рата по                           

вул.. П.Ратенського та Л.Українки. 

                       

Вирішили : затвердити робочий проект та зведений кошторисний 

розрахунок в сумі 233051 грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №5 (додається). 

 

    По п’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про затвердження робочого проекту та зведеного кошторисного 

розрахунку по реконструкції вуличного освітлення в с. Шабельня по                 

вул.. Залізнична. 

 

Вирішили : затвердити робочий проект та зведений кошторисний 

розрахунок в сумі 179430 грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №6 (додається). 

 

    По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження детального плану території земельної ділянки 

ДНЗ с. Річки. 

 



Вирішили : затвердити детальний  план території земельної ділянки ДНЗ            

с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №7 (додається). 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під ДНЗ с. Річки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №8 (додається). 

 

   По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження детального плану території земельної ділянки 

адмінбудівлі Річківської сільської ради у с. Річки. 

 

Вирішили : затвердити детальний  план території земельної ділянки 

адмінбудівлі Річківської сільської ради у с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №9 (додається). 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під адмінбудівлею Річківської сільської ради с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №10 (додається). 

 
 

  По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження детального плану території земельної ділянки 

ФАПу у с. Річки. 

 

Вирішили : затвердити детальний  план території земельної ділянки ФАПу у 

с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11 (додається). 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під ФАП  с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12 (додається). 



  По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження детального плану території земельної ділянки 

НД с. Річки. 

 

Вирішили : затвердити детальний  план території земельної ділянки НД           

с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13 (додається). 
 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під НД  с. Річки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14 (додається). 
 

 

   По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження програми Річківської сільської ради 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки. 

 

Вирішили : затвердити програму Річківської сільської ради про забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2016-2018 роки. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15 (додається). 
 

  По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із відношенням завідувача 

ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. про підвищення батьківської плати з 01.02.2016 року. 

 

Вирішили : підвищити батьківську плату у ДНЗ с. Річки з 01.02.2016 року:                                     

у дошкільних групах – 9,00 грн./день; 

у групі раннього віку – 6,00 грн./день. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16 (додається). 
 

   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом Кам’яногірської 

сільської ради про надання субвенції  для виготовлення генерального плану в 

сумі 150 тис. грн.. 

 



Вирішили : відмовити у наданні субвенції Кам’яногірські сільській раді. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №17 (додається). 
 

  По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листом Купичвільської 

сільської ради про надання субвенції  для виготовлення генерального плану в 

сумі 150 тис. грн.. 

 

Вирішили : відмовити у наданні субвенції Купичвільській сільській раді. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18 (додається). 
 

  По чотирнадцятому   питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із зверненням жителів                

с. Рата. 

 

Вирішили : направити лист-звернення в Жовківський РЕМ. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №19 (додається). 
 

  По п’ятнадцятому   питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01/01/2016 року 

по спеціальному фонду на закупівлю ноутбуків та комп’ютерної техніки в 

сумі 75 тис. грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №20 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01/01/2016 року 

по спеціальному фонду на виготовлення ПКД та капітальний ремонт доріг 

комунальної власності в сумі 2 730 000 грн. 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №21 (додається). 

 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на початку  року 

по спецкоштах на реконструкцію вуличного освітлення в сумі 278000 грн. 

 

 



Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №22 (додається). 

 

    По шістнадцятому  питанні порядку денного слухали голову постійної 

комісії з питань будівництва, землекористування та охорони природи           

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

1. Заява Задорожний Я.М.  про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення садівництва с. Рата по вул. 22-го Січня. 

 

Вирішили : відкласти до наступної сесії.                                        

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №23(додається). 

 

2. Заява Задорожного Н.Я.  про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність,  орієнтовною площею 0,0800 га для ведення ОСГ  с. Рата 

по вул. 22-го Січня. 

Вирішили : відкласти до наступної сесії. 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24(додається). 

 

3. Заява Нестерак І.Я.  про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,20 га для ведення ОСГ  с. Рата урочище 

«Лонка». 

Вирішили : відкласти до наступної сесії. 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25(додається). 

 

4. Заява Шумило Т.І.  про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,20 га для ведення ОСГ  с. Рата урочище 

«Лонка». 

Вирішили : відкласти до наступної сесії. 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №26(додається). 

5. Заява Ільчишин М.Б.  про надання дозволу на розробку детального 

плану земельної ділянки, для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Річки по 

вул.. Шевченка,40. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану земельної ділянки, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Річки по вул.. Шевченка,40. 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27(додається). 

 

6. Заява Пилипишин В.О.  про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва в          

с. Рата по вул.. Коцюбинського. 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата по вул. Коцюбинського. 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28(додається). 

 

7. Заява Драбік Н.М.  про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,10 га для ведення садівництва в с. Рата 

урочище «Пастерник». 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 0,10 га для 

ведення садівництва в с. Рата по урочище «Пастерник». 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29(додається). 

                                                                                                                                        

8. Заява Варшавський С.Ю.  про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,12 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Рата . 

Вирішили : відкласти до наступної сесії. 

 Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30(додається). 

 

9. Заява Богомол І.В. про затвердження  детального плану території 

щодо розміщення житлового будинку с. Шабельня по 

вул.Залізнична. 



Вирішили: затвердити  детальний план території щодо розміщення 

житлового будинку с. Шабельня по вул. Залізнична. 

Результати голосування: 

               за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №31 (додається). 

 

10. Заява Когут О.І. про затвердження  детального плану території 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд с. Рата  по                       

вул.22-го Січня . 

Вирішили: затвердити  детальний план території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд с. Рата  по вул.22-го Січня. 

Результати голосування: 

               за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №32 (додається). 

 

11. Заява Петрович В.М. про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0609 га для обслуговування 

майстерні по збиранню меблів в с. Річки по вул. Шевченка 19а.  

Вирішили: затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0609 га для обслуговування майстерні по збиранню меблів 

в с. Річки по вул. Шевченка 19а.  

Результати голосування: 

               за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №33 (додається). 

12. Заява Когут О.І. про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою , щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд с. Рата  по  вул.22-го Січня . 

Вирішили: надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд с. Рата  по  вул.22-го Січня . 

Результати голосування: 

               за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №34 (додається). 
 

    По сімнадцятому   питанні порядку денного слухали директора КП «Річки» 

Сайчук І.С. про затвердження програми розвитку КП «Річки» при Річківській 

сільській раді на 2016-2020 роки. 

 

 

 

 



Вирішили : затвердити  програму розвитку КП «Річки» при Річківській 

сільській раді на 2016-2020 роки. 

 

 

Результати голосування : 

                   за -14,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №35 (додається). 
 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                            Р.В.Зінько 

 

 

 
 


