
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

П’ятої сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 

 

Жовківського району Львівської області 

 

від   14 березня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

 

П’ятої сесії                                                    VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

14 березня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   голова сільської ради  Р.В.Зінько 

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Осфальд А.А. 

                                                 Чорна В.Д. 

                                                  Білан О.О. 

 

Запрошені:   директор Річківської ЗОШ І-ІІІ ст. Білан Т.О. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
1. Внесення змін в ст.63 регламенту Річківської сільської ради. 

2. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих в міжсесійний період. 

3. Затвердження рішень виконавчого комітету від 28.12.2015 р., 02.02.2016 р. та 24.02.2016 р. 

4. Розгляд листа фінансового управління Жовківської РДА №01/13/-106 від 18.02.2016 р. 

5. Розгляд листа ДПІ в Жовківському р-ні №915/17-0 від 08.02.2016 р. 

6. Розгляд листа дирекції Річківської ЗОШ №175 від 23.02.2016 р. 

7. Розгляд листа ПП Укр-Петроль №08/02/2016 від 08.02.2016 р. 

8. Затвердження ПКД та зведеного кошторису по реконструкції НД с. Шабельня по вул. Моріна, 

Жовківського р-ну Львівської обл. 

9. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з НГО землі населених пунктів               

с. Рата, с. Річки, с. Шабельня. 

10. Спрямування вільних лишків. 

11. Розгляд листа ПП «Західний Буг» про надання спонсорської допомоги. 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою, щодо впорядкування території в с. Рата. 

13. Розгляд заяв від забудовників кварталу «біля вишки» на розробку технічної документації. 

14. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки під 

водонапірною баштою с. Рата. 

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки під амбулаторію 

в с. Річки. 

16. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки під ДНЗ                    

с. Шабельня. 

17. Про внесення змін в рішення №5 від 21.12.2015 року «Про встановлення ставок земельного 

податку». 

18. Розгляд заяв. 

19. Різне. 

 

 



С П И С О К  ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ 

 

1. Сайчук І.С. 

2. Білан О.О. 

3. Когут В.С. 

4. Осфальд А.А. 

5. Гнідець Г.М. 

6. Купчак Н.М. 

7. Смутняк О.В. 

8. Сімчук В.С. 

9. Рудий І.П. 

10. Чорна В.Д. 

11. Лозінська О.В. 

12. Зінько Т.С. 

13. Ревуцький А.В. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 5-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання. 

                       

Вирішили : затвердити проект порядку денного 5-ої сесії VІІ-го 

демократичного скликання . 

 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №1(додається). 

 

     По першому питанні порядку денного слухали сільського голову 

Р.В.Зінько, який повідомив депутатів про необхідність внесення змін до           

ст. 63 регламенту Річківської сільської ради. 

                        

Вирішили : внести зміни до ст. 63 регламенту Річківської сільської ради. 

 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №2 (додається). 

 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., який ознайомив депутатів з розпорядженнями сільського голови 

виданих у міжсесійний період 

 

Вирішили : затвердити розпорядження сільського голови №25 від      

26.01.2016 року «Про спрямування вільних лишків», №40 від 03.02.2016 року 

«Про перенесення кредитів», №61 від 19.02.2016 року «Про надання 



матеріальної допомоги», №62 від 23.02.2016 року «Про надання одноразової 

допомоги на поховання», №74 від 04.03.2016 року «Про надання 

матеріальної допомоги», №81 від 14.03.2016 року «Про перенесення 

кредитів». 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №3 (додається). 

 

    По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову               

Зінько Р.В., який ознайомив депутатів з рішеннями виконкому №37 від 

28.12.2015року , №№01-04 від 02.02.2016 року та №№05-09 від 24.02.2016 

року. 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №37 від 28.12.2015 року,  

№№01-04  від 02.02.2016 року та №№05-09 від 24.02.2016 року. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову           

Зінько Р.В. про розгляд листа фінансового управління Жовківської РДА 

№01/13/-106 від 18.02.2016 року. 

                       

Вирішили : залишити  без змін раніше прийняте рішення, щодо ставок 

єдиного податку для І-ї та ІІ-ї групи платників податку та щодо ставок 

податку на нерухоме майно. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №5 (додається). 

 

    По п’ятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В. про розгляд листа ДПІ Жовківського р-ну №915/17-0 від 

08.02.2016 року. 

 

Вирішили : залишити  без змін раніше прийняте рішення, щодо ставок 

податку на нерухоме майно. 

 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №6 (додається). 

 

    По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , який зачитав лист Річківської ЗОШ І-ІІ ст. від 23.02.2016 р. 

№175. 

Виступила: директор школи Білан Т.О. з проханням для покращення 

навчально-виховного процесу, з метою підвищення якості знань учнів і 



здобуття якісної освіти, просить виділити кошти на комп’ютерну техніку та 

музичну апаратуру. 

 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у розмірі                

60 тис. грн. для придбання комп’ютерної техніки та музичної апаратури для 

Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №7 (додається). 

 

 

   По сьомому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про розгляд листа ПП «Укр-Петроль» №08/02/2016 від    

08.02.2016 року . 

 

Вирішили : переукласти договір оренди терміном на 5 років. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №8(додається). 

 
 

  По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про затвердження ПКД та зведеного кошторису по реконструкції 

НД с. Шабельня. 

 

Вирішили : затвердити  ПКД та зведений кошторис по реконструкції НД         

с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №9(додається). 

 

  По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки землі населених пунктів с. Рата, с. Річки,           

с. Шабельня. 

Вирішили : надати дозвіл на виготовлення технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки землі населених пунктів с. Рата, с. Річки,           

с. Шабельня. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №10 (додається). 
 



   По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про спрямування вільних лишків на реконструкцію НД                       

с. Шабельня. 

Вирішили : спрямувати вільний залишок який утворився на 01.01.2016 року 

по спеціальному фонду на реконструкцію НД с. Шабельня в сумі                 

121566.00 грн . 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №11(додається). 

 

   Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про спрямування вільних лишків 

для надання субвенції відділу освіти Жовківської РДА  на закупівлю 

комп’ютерної техніки та музичної апаратури для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

Вирішили : спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2016 року 

по спеціальному  фонду в сумі 60 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА на закупівлю комп’ютерної техніки та музичної 

апаратури для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №12(додається). 

 

Слухали сільського голову  Зінько Р.В., про спрямування вільних лишків для 

надання субвенції районному бюджету для Жовківської районної ради в сумі 

200 тис. грн. для поточного ремонту адмінбудинку  Жовківської районної 

ради. 

Вирішили : спрямувати вільний залишок який утворився на 01.01.2016 року 

по загальному фонду для надання субвенції районному бюджету для 

Жовківської районної ради в сумі 200 тис. грн. для поточного ремонту 

адмінбудинку  Жовківської районної ради. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №13(додається). 
 

  По одинадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про розгляд листа ПП «Західний Буг» про надання спонсорської 

допомоги. 

 

Вирішили : надати 30 тис. грн. на НД с. Рата (для придбання костюмів для 

народного ансамблю «Джерело»),  8 тис. 800 грн.  на закупівлю продуктових 

наборів для малозабезпечених сімей до Великодніх свят і дитячих подарунків 

до дня Св. Миколая. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №14 (додається). 



 

   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., про надання дозволу на складання проекту землеустрою, щодо 

впорядкування території с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Вирішили : надати дозвіл на складання проекту землеустрою, щодо 

впорядкування території с. Рата урочище «Пастерник» в тому числі для 

учасників АТО. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №15 (додається). 
 

  По тринадцятому питанні порядку денного слухали голову                 

постійної комісії з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи Рудого І.П. про надання дозволу на розробки технічної документації 

із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в с. 

Річки урочище «біля вишки», заяви : Дідич Ю.К.,Дідич О.Р., Снігурська 

А.М.,Лутковський І.М.,Ластовська Т.А., Ластовський Р.А. 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку технічних документацій із 

землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в             

с. Річки урочище «біля вишки», гр. : Дідич Ю.К., Дідич О.Р.,                      

Снігурська А.М., Лутковський І.М., Ластовська Т.А., Ластовський Р.А. 

 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №16 (додається). 
 

  По чотирнадцятому   питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., про надання дозволу на розробку детального плану території 

земельної ділянки під водонапірною баштою с. Рата. 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під водонапірною баштою с. Рата. 

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №17 (додається). 
 

  По п’ятнадцятому   питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про надання дозволу на розробку детального плану території 

земельної ділянки під амбулаторію с. Річки. 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під амбулаторію с. Річки. 

 Результати голосування : 



                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №18 (додається). 

 

  По шістнадцятому   питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про надання дозволу на розробку детального плану території 

земельної ділянки під ДНЗ с. Шабельня. 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під ДНЗ с. Шабельня. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №19 (додається).  

 

  По сімнадцятому   питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. про внесення змін в рішення №5 від 21.12.2015 року, щодо 

встановлення ставок земельного податку. 

Вирішили : внести зміни в рішення №5 від 21.12.2015 року, щодо 

встановлення ставок земельного податку і доповнити дане рішення п.6 такого 

змісту: встановити ставки податку за земельні ділянки нормативно-грошову 

оцінку яких проведено в розмірі 0,5 % в межах населених пунктів від їх 

нормативно-грошової оцінки та 3% за межами населених пунктів від їх 

нормативно-грошової оцінки. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №20 (додається). 

 

    По вісімнадцятому  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 розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,12  га , для ведення садівництва с. Рата 

урочище «лонка». 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва с. Рата урочище «лонка».                                        

Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №21(додається). 

 

2. Заява Задорожного Н.Я.  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність,  

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

«лонка». 



Вирішили : гр. Задорожному Н.Я. погодитися із сусідом Яремчук Т.В. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №22(додається). 

 

3. Заява Варшавський С.Ю.  про надання дозволу на розробку 

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 : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку. 

 Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №23(додається). 

 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

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

«Лонка». 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №24(додається). 

 

5. Заява Нестерак І.Я.  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

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

«Лонка». 

Вирішили : відмовити у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №25(додається). 

 

6. Заява Моргуненко І.В.  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність,  для 

ведення садівництва  с. Рата по вул.. П.Ратенського, 29. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га,  для ведення 

садівництва  с. Рата по вул. П.Ратенського, 29. 

 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №26(додається). 

 



7. Заява Недільський Ю.В. про внесення змін у рішення №25 від 

21.09.2015 року 40-ї сесії VI-го демократичного скликання «Про 

надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки». 

Вирішили : внести змін у рішення №25 від 21.09.2015 року 40-ї сесії VI-го 

демократичного скликання «Про надання дозволу на розробку детального 

плану території земельної ділянки». 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №27(додається). 

 

8. Заява Рудого М.Я. про затвердження  технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Шабельня по                         

вул.. Моріна, 121. 

Вирішили: затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в                

с. Шабельня по вул. Моріна, 121. 

Результати голосування: 

               за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №28 (додається). 

 

 

9. Заява Теглівець І.В.  про надання дозволу на розробку детального 

плану земельної ділянки, для будівництва та обслуговування 

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

вул. Проектна. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану земельної ділянки, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Річки по вул. Проектна. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №29(додається). 

 

10. Заява Чорній Р.Я.  про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

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 урочище «Пастерник». 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №30(додається). 



 

11. Заява Баран В.В.  про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Рата по вул.. Коцюбинського, 7а.  

Вирішили: затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Рата по вул.. Коцюбинського, 7а.  

Результати голосування: 

               за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №31 (додається). 

 

 

12. Заява жителів с. Рата про обміри городів по вул. П.Ратенського        

(1-ий ряд). 

Вирішили : жителям с. Рата звернутись у ліцензовану землевпорядну 

організацію. 

Результати голосування : 

                   за -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 

Рішення №32(додається). 

 

13. Заява Свідрак Г.В.  про вияснення щодо городу в першому ряді  в 

с. Шабельня. 

Вирішили : так, як гр. Свідрак Г.В. користується даним городом більше 5-ти 

років залишити дану земельну ділянку для тимчасового користування (під 

город) за нею. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №33(додається). 

 

14. Заява Глива Г.М.  про дозвіл користуватися земельною ділянкою 

(городом) гр. Кушніру О.С. в с.Шабельня. 

Вирішили :Гр.  Глива Г.М.  не є власником земельної ділянки, тому 

розпоряджатися нею не має права. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №34(додається). 

                                                                                                                        

15. Заява Баліцька М.Т.  про продовження терміну дії рішення №27 від 

15.04.2013 року 19-ї сесії VI-го демократичного скликання. 

Вирішили : продовжити термін дії рішення №27 від 15.04.2013 року 19-ї 

сесії VI-го демократичного скликання терміном  на 6 місяців. 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №35(додається). 



 

16. Заява Чорній Р.Я.  про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, для 

ведення ОСГ в с. Рата по вул.. П.Ратенського І-ий ряд. 

Вирішили : надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення ОСГ в с. Рата по             

вул.. П.Ратенського І-ий ряд 

 Результати голосування : 

                   за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №36(додається). 

 

17. Заява Князь В.І. про затвердження  технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

площею 0,1086 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Рата по                        

вул. Мельники,  17. 

Вирішили: затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 0,1086 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд в с. Рата по вул. Мельники,  17. 

Результати голосування: 

               за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №37 (додається). 

 

18. Заява Шміло О.І. про внесення змін у рішення №15 від 22 жовтня 

2015 року «про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки у власність». 

Вирішили: внести зміни у рішення №15 від 22 жовтня 2015 року «про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

Результати голосування: 

               за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №38 (додається). 

19. Заява Івать М.М. про внесення змін у рішення №40 від 21 вересня 

2015 року «про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки у власність». 

Вирішили: внести зміни у рішення №40 від 21 вересня 2015 року «про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

Результати голосування: 

               за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №39 (додається). 

20. Заява Червінчак Л.С. про внесення змін у рішення №39 від                

21 вересня 2015 року «про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність». 



Вирішили: внести зміни у рішення №39 від 21 вересня 2015 року «про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

Результати голосування: 

               за -13,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №40 (додається). 

 

 

 

Сільський голова                           Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


