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Сьомої  сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 
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П Р О Т О К О Л 

 

Сьомої сесії                                                    VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

14 червня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   голова сільської ради  Р.В.Зінько 

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Осфальд А.А. 

                                                 Гнідець Г.М. 

                                                 Білан О.О. 

                                                  

 

Запрошені:   завідувач ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. 

Присутні : Саламаха В.М. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
 

1. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під ДНЗ   

с. Річки. 

2. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під ФАП  

с. Річки. 

3. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

адмінбудівлю Річківської сільської ради. 

4. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під НД        

с. Річки. 

5. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих в міжсесійний період. 

6. Затвердження рішень виконавчого комітету. 

7. Розгляд листа відділу освіти Жовківської РДА №660 від 30.05.2016 року та 

завідувача ДНЗ с. Річки п. Періг Л.Л. №35 від 30.05.2016 року. 

8. Розгляд листів ДНЗ №1,№2,№3 м. Рава-Руська. 

9. Розгляд листа Львівського прикордонного загону №721/5142 від 12.05.2016 року. 

10.  Розгляд листа ПАТ «Українська Залізниця» №403 від 18.04.2016 року. 

11. Розгляд листа Жовківського РЕМ. 

12. Про встановлення оплати за видачу довідок на малий прикордонний рух. 

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

квартал забудови в с. Річки. 

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

спортивно-дитячий майданчик с. Рата і с. Шабельня. 

15. Розгляд заяв. 

16. 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. Зінько Т.С. 

11. Ревуцький А.В. 

12. Чорна В.Д. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 7-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання. 

                       

Вирішили : затвердити проект порядку денного 7-ої сесії VІІ-го 

демократичного скликання . 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №1(додається). 

 

   По першому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під ДНЗ  с. Річки. 

                       

Вирішили : затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під ДНЗ  с. Річки. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під ФАП  с. Річки. 

 

  



Вирішили : затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під ФАП  с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

 

    По третьому питанні порядку денного слухали сільського голову               

Зінько Р.В.,  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під адмінбудівлю Річківської сільської ради. 

                 

Вирішили : затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під адмінбудівлю Річківської сільської ради. 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову           

Зінько Р.В,. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під НД с. Річки. 

                       

Вирішили : затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під НД с. Річки. 

Результати голосування : 

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

Рішення №5 (додається). 

 

    По п’ятому  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 №169 від 

03.06.2016 р. «Про перенесення кредитів» , №152 від 16.05.2016 р. « Про 

перенесення кредитів», №147 від 11.05.2016 року «Про надання одноразової 

допомоги на поховання», №131 від 25.04.2016 року «Про перенесення 

кредитів». 

Результати голосування : 

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

Рішення №6 (додається). 

 

    По шостому питанні порядку денного слухали сільського голову               

Зінько Р.В., який ознайомив депутатів з рішеннями виконкому  №№09-13від 

27.04.2016 року та №№14-18 від 14.06.2016 року. 

 

Вирішили : затвердити рішення виконкому №№09-13від 27.04.2016 року та 

№№14-18 від 14.06.2016 року. 



Результати голосування : 

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

Рішення №7 (додається). 

 

    По сьомому  питанні порядку денного слухали сільського голову               

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

п. Періг Л.Л. №35 від 30.05.2016 року про виділення коштів на придбання 

комп’ютерної техніки і виготовлення технічних умов на збільшення 

потужності споживання електроенергії та Жовківської РДА відділ освіти 

№660 від 30.05.2016 року про виділення коштів Річківському ДНЗ, а саме:  

- 30 тис. грн. (виготовлення технічних умов на збільшення 

потужності споживання електроенергії) 

- 15 тис. грн. ( придбання комп’ютера). 

 

 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у розмірі             

30 тис. грн. для виготовлення технічних умов на збільшення потужності 

споживання електроенергії. 

Результати голосування : 

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

Рішення №8 (додається). 

 

    По восьмому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В., який ознайомив присутніх депутатів із листами ДНЗ №1, №2, №3 

м. Рава-Руська про зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 50%вартість батьківської плати вихованців, які 

зареєстровані на території Річківської с/ради , за кошти місцевого 

бюджету; 

- звільнити від батьківської плати на 100 %  дітей учасників бойових дій 

Річківської с/ради (АТО) і дітей загиблих рятувальників Грибовицького 

сміттєзвалища. 

 

 

Вирішили : надати субвенцію відділу освіти Жовківської РДА у розмірі              

71000  грн. для зменшення батьківської плати, жителів Річківської сільської 

ради  у ДНЗ №1, №2, №3 м. Рава-Руська. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №9 (додається). 

 

   По дев’ятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

прикордонного загону від 12/05/2016 року №721/5142  про погодження 



тарифів на відшкодування витрат на постачання комунальних послуг та 

квартирної плати для будинків офіцерського складу. 

 

Вирішили :відкласти дане питання до наступної сесії для детального 

вивчення. Начальнику Львівського прикордонного загону надати документи 

на підставі яких встановлені дані тарифи. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №10 (додається). 

 

  По десятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , який ознайомив присутніх депутатів із листом ПАТ «Українська 

Залізниця» від 18/04/2016 року №403 щодо встановлення ставок земельного 

податку на 2017 рік . 

 

Вирішили : відкласти розгляд даного питання до наступної сесії на якій 

будуть встановлятись ставки земельного податку на 2017 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №11 (додається). 

 

   По одинадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

РЕМ про виділення земельної ділянки для встановлення та в подальшому 

обслуговування розвантажувальної трансформаторної підстанції. 

 

Вирішили : виділити земельні ділянки в с. Рата та с. Річки для встановлення 

та в подальшому обслуговування розвантажувальної трансформаторної 

підстанції. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

 

   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , про встановлення оплати за видачу довідок на малий 

прикордонний рух . 

 

Вирішили : встановити оплату за видачу довідок на малий прикордонний 

рух  у розмірі 50 грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

 

 



 

   По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

земельної ділянки під квартал забудови в с. Річки (за Лозінським О.В.) . 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під квартал забудови в с. Річки (за Лозінським О.В.). 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

 

    По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

земельної ділянки під спортивно-дитячі майданчики в с. Рата і в с. Шабельня.  

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під спортивно-дитячий майданчик в с. Рата . 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку детального плану території земельної 

ділянки під спортивно-дитячий майданчик в с. Шабельня. 

 

Результати голосування : 

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

 

Рішення №15а (додається). 

 

    По п’ятнадцятому 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 Ільчишин М.Б., про затвердження детального плану території 

земельної ділянки, щодо розміщення житлового будинку на                   

вул. Шевченка в с. Річки. 

Вирішили : затвердити детальний план території земельної ділянки, щодо 

розміщення житлового будинку на вул. Шевченка в с. Річки                         

Жовківського р-ну, площею 0,0922 га. 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (додається). 

2. Заява Зінчин М.Д. про внесення змін у рішення №42 від 22/04/2016 р. 

6-ї сесії VIІ-го демократичного скликання. 
 



Вирішили : внести зміни у рішення №242 від 22/04/2016 р. 6-ї сесії VIІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

3. Заява Балон О.В. про погодження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки. 
 

Вирішили : гр.. Балон О.В. погодити межі із сусідом гр.. Потятинським Р.Д. 

Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

4. Заява Войдило М.І. про внесення змін у рішення №24 від 10/03/2009 р 

26-ї сесії V-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №24 від 10/03/2009 р. 26-ї сесії                          

V-го демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

5. Заява Рудзінської Н.В. про внесення змін у рішення №9 від                   

13/05/2009 р 28-ї сесії V-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №9 від 13/05/2009 р 28-ї сесії                            

V-го демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №20 (додається). 

6. Заява Степаненко О.М. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в              

с. Шабельня вул. Січових Стрільців,6. 
 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Шабельня по                              

вул. Січових Стрільців, 6. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

7. Заява Головня Н.С. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в              

с. Річки вул. Шевченка, 41. 
 



Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Річки по                              

вул. Шевченка, 41. 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

8. Заява Старчак С.Ю. про надання земельної ділянки для будівництва. 
 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

9. Заява Теглівець В.Я. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд в              

с. Річки вул. Космічна, 55. 
 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для будівництва та 

обслуговування господарських будівель та споруд в  с. Річки по                              

вул. Космічна, 55. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24(додається). 

10. Заява Старчак Н.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд в с. Шабельня по вул. Малинова, 2.  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель та споруд в с. Шабельня по              

вул. Малинова,2.  

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 

11. Заява Сіканчук Б.С. про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  для 

ведення садівництва в с. Рата урочище «Лонка». 
 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для  ведення садівництва в                   

с. Рата урочище «Лонка». 

Результати голосування : 

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



Рішення №26(додається). 

12. Заява Релігійної громади с. Рата про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі  для обслуговування храму Преображення 

Господнього УГКЦ та плебанії в с. Рата по вул.. Проектна, 10. 

Вирішили : затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі  для обслуговування храму 

Преображення Господнього УГКЦ та плебанії в с. Рата по вул.. Проектна, 10. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27(додається). 

13. Заява громади с. Шабельня про внесення змін у рішення №8 від 

14/05/2014 року 25-ї сесії VI-го демократичного скликання. 

Вирішили : внести зміни у рішення №8 від 14/05/2014 року 25-ї сесії VI-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28(додається). 

14. Заява Лещишин З.А. . про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд в с. Річки по вул. Бічна Ів.Франка, 65.  

Вирішили : технічна документація із землеустрою не готова для 

затвердження. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 

15. Заява Новік І.О. . про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд в с. Шабельня по вул. Моріна, 133.  

Вирішили : технічна документація із землеустрою не готова для 

затвердження. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається). 

16. Заява Давиденко Т.Ф. про виділення земельної ділянки під город  

Вирішили : відкласти дане клопотання до жовтня місяця 

Результати голосування : 

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

Рішення №31 (додається). 

17. Заява Юнко А.В. про надання дозволу на розроблення 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 розроблення 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 -12,                         проти  - 0,                 утрималось - 0. 

Рішення №32 (додається). 

18. Заява Данькевич Н.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

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

урочище «Пастерник». 
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається). 

19. Заява Данькевич К.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

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

урочище «Пастерник». 
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 

20. Заява Кудрик В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

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

урочище «Пастерник». 
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник». 

 

Результати голосування : 

                   за -9,                         проти  - 0,                 утрималось - 3. 

Рішення №35 (додається). 



21. Заява Шот І.О. про внесення зміни у рішення №16 від 22.10.2015 р.  

41-ї сесії VI-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №16 від 22.10.2015 р.  41-ї сесії VI-го 

демократичного скликання. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №36 (додається). 

22. Заява Калинич Л.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, 

площею 0,07 га для ведення садівництва в с. Шабельня по                        

вул. Лісна,1. 
 

Вирішили : відкласти розгляд даної заяви до наступної сесії. Постійні комісії 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи 

виїхати на місце. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

23. Заява Зінько В.М. про внесення змін до рішення № 23 від 22 жовтня 

2015 року, щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

Вирішили: внести зміни до рішення № 23 від 22 жовтня 2015 року, щодо 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

Результати голосування: 

                 За – 12,                       проти – 0,                   утрималось  - 0. 

Рішення №38(додається). 

24. Заява Петрик С.Г. про надання земельної ділянки у власність, в 

с.Рата. 

Вирішили: відмовити у клопотанні, оскільки в новому генеральному плані 

дана земельна ділянка запроектована для розширення діючого Рава-Руського 

цвинтаря. 

Результати голосування: 

                 За – 12,                       проти – 0,                   утрималось  - 0. 

Рішення №39(додається). 

25. Заява Степаненко О.М. про надання матеріальної допомоги на ремонт 

житлового будинку. 

Вирішили : відмовити так, як даний житловий будинок знаходиться у 

приватні власності. 

 

Результати голосування : 

                   за -11,                         проти  - 0,                 утрималось - 1. 



Рішення №40 (додається). 

26. Заява Порохняк Є.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення. 

Вирішили : надати гр.. Порохняк Є.М. матеріальну допомогу на 

оздоровлення в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

 

27. Заява Мамонової М.Б. про надання матеріальної допомоги на 

лікування (операцію). 

Вирішили : надати гр.. Мамонові М.Б. матеріальну допомогу на операцію в 

сумі  50 (п’ятдесят) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 

28. Заява Гавриляк М.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування . 

Вирішили : надати гр. Гавриляк М.М. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 

29. Заява Порохняк Л.Є. про надання матеріальної допомоги на 

лікування . 

Вирішили : надати гр. Порохняк Л.Є. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі  1 ( одна) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 

30. Заява Стельмах В.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення мами – Стельмах Оксани Семенівни ( інваліда ІІ-ї 

групи.)  

Вирішили : надати гр. Стельмах В.М. матеріальну допомогу на 

оздоровлення мами – Стельмах Оксани Семенівни ( інваліда ІІ-ї групи)  в 

сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №45 (додається). 



31. Заява Кіщак М.В. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Кіщак Назара Ярославовича ( дитина інвалід) . 

Вирішили : надати гр. Кіщак М.В. матеріальну допомогу на лікування сина – 

Кіщак Назара Ярославовича ( дитина інвалід)   в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 

32. Заява Пакули О.В. про надання матеріальної допомоги на лікування 

чоловіка – Пакули Володимира Степановича (інваліда І-ї групи) . 

Вирішили : надати гр. Пакулі О.В. матеріальну допомогу на лікування 

чоловіка – Пакули Володимира Степановича (інваліда І-ї групи)   в сумі  5                

( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

33. Заява Циганкової Г.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сина – Циганкова Степана Володимировича . 

Вирішили : надати гр. Циганкові Г.В. матеріальну допомогу на лікування 

сина – Циганкова Степана Володимировича в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається). 

34. Заява Теглівець С.О. про надання матеріальної допомоги на 

лікування . 

Вирішили : надати гр. Теглівець С.О. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі  1 ( одна) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №49 (додається). 

35. Заява Тітової Н. М. про надання матеріальної допомоги на лікування 

сина – Тітова Миколи Володимировича . 

Вирішили : надати гр. Тітові Н. М. матеріальну допомогу на лікування сина 

– Тітова Миколи Володимировича в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №50 (додається). 

36. Заява Світлицького І.О. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення дружини – Світлицької Ольги Григорівни. 



Вирішили : надати гр. Світлицькому І.О. матеріальну допомогу на 

оздоровлення дружини – Світлицької Ольги Григорівни в сумі  10( десять) 

тис. грн. 

 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №51 (додається). 

37. Заява Яреми І.І. про надання матеріальної допомоги на лікування (для 

проходження хіміотерапії). 

Вирішили : надати гр. Яремі І.І. матеріальну допомогу на лікування в сумі  5 

( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

                   за -10,                         проти  - 0,                 утрималось - 2. 

Рішення №52 (додається). 

38. Заява Гаврильчук І.Я. про надання матеріальної допомоги на 

лікування (операцію). 

Вирішили : надати гр. Гаврильчук І.Я. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається). 

39. Заява Гелети П.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення.  

Вирішили : відкласти у зв’язку з відсутністю документів. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №54 (додається). 

40. Заява Копровського С.В. про надання матеріальної допомоги , як 

учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр. Копровському С.В. матеріальну допомогу , як 

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

 

Результати голосування : 

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

Рішення №55 (додається). 

   

  Слухали сільського голову Р.В.Зінько про надання матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі, жителям 

Річківської сільської ради, а саме Рудого Ю.М. і Юнко Б.Ю. 

Вирішили : надати сім’ям загиблих рятувальників на Грибовицькому 

сміттєзвалищі, жителям Річківської сільської ради, а саме Рудого Ю.М. і 

Юнко Б.Ю. матеріальну допомогу у сумі 50 тис. грн. – кожній сім’ї. 



 

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається). 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


