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Дев’ятої  сесії сьомого демократичного скликання 

 

 

Річківської сільської ради 

 

Жовківського району Львівської області 

 

від   29 липня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

 

Дев’ятої сесії                                                    VІІ – демократичного скликання  

 

Річківська сільська рада 

Жовківського району Львівської області 

29 липня 2016 року                                                                       с. Річки 

 

 

Головуючий :   голова сільської ради  Р.В.Зінько 

Секретар сесії: Смутняк О.В. 

Лічильна комісія :    

                                   депутат Лозінська О.В. 

                                                 Гнідець Г.М. 

                                                 Чорна В.Д. 

                                                  

 

Присутні :  представники ГО «Право та Справедливість» Кобринець І.М., 

Спічка Ю.В.;жителі с. Річки Тарновський А.О., Зінько М.М., Панечко Л.С. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 

 
 

1. Звіт про виконання бюджету за І півріччя 2016 року. 

2. Про затвердження програми по забезпеченню техногенної та пожежної 

безпеки Річківської сільської ради на 2016 рік. 

3. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний 

період. 

4. Розгляд листа Кам’яногірської сільської ради. 

5. Розгляд листа Купичвільської сільської ради. 

6. Розгляд листа Жовківської РДА №02-23/2122 від 22.06.2016 року. 

7. Розгляд листа Жовківської РДА №02-32/2289 від 05.07.2016 року. 

8. Розгляд листа завідувача ФАП с. Рата Холяви М.В. 

9. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки Періг Л.Л. 

10. Розгляд листа жителів с. Шабельня. 

11. Розгляд заяви жительки с. Рата Свірської Я.А. 

12. Розгляд листа управління державної казначейської служби у 

Жовківському районі №01-08/896 від 19.07.2016 року. 

13. Розгляд листа начальника Жовківського ВП Кам’янка-Бузького відділу 

поліції №6232/01/09-16 від 12.07.2016 року. 

14. Про внесення змін до бюджету Річківської сільської ради на 2016 рік. 

15. Спрямування вільних лишків. 

16.  Розгляд заяв. 

17. 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. Рудий І.П. 

9. Зінько Т.С. 

10. Чорна В.Д. 

11. Дацко М.С. 

12. Лозінська О.В. 

 

 

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

депутатів з проектом порядку денного 9-ої сесії VІІ-го демократичного 

скликання. 

                       

Вирішили : затвердити проект порядку денного 9-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., який ознайомив присутніх депутатів із звітом про виконання 

бюджету за І-е півріччя 2016 року. 

                       

Вирішили : прийняти звіт. 

 Результати голосування : 

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

Рішення №2 (додається). 

 

    По другому питанні порядку денного слухали сільського голову                

Зінько Р.В., про затвердження програми по забезпеченню техногенної та 

пожежної безпеки  Річківської сільської ради на 2016 рік. 

  

Вирішили : затвердити програму по забезпеченню техногенної та пожежної 

безпеки  Річківської сільської ради на 2016 рік. 



Результати голосування : 

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

Рішення №3 (додається). 

 

    По 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 №209 від 

04.07.2016 р. «Про затвердження кошторисної документації»; №211 від 

05.07.2016 р. «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку»; 

№218 від 12.07.2016 р. «Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку по поточному ремонту доріг»; №228 від 20.07.2016 р. «Про 

перенесення кредитів». 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №4 (додається). 

 

    По четвертому питанні порядку денного слухали сільського голову           

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

сільської ради. 

                       

Вирішили : відмовити у наданні субвенції. 

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 із листом Купичвільської 

сільської ради. 

 

Вирішили : відмовити у наданні субвенції. 

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 листом Жовківської РДА №02-

23/2122 від 22.06.2016 року. 

 

Вирішили : сміттєві баки є встановленні, а в закупівлі біотуалетів відмовити 

так, як на кожні автозаправочній станції є туалети, на сервісні зоні також 

передбачені туалети, які чомусь закриті, а також є фірма яка обслуговує дану 

дорогу. 



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 Жовківської РДА №02-

23/2289 від 05.07.2016 року 

 

 

Вирішили : надати субвенцію МПО Жовківського р-ну в сумі 10 (десять) 

тис. грн. 

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 листом завідувача ФАПу 

с. Рата, Холяви М.В. 

 

Вирішили : включити ФАП с. Рата у перелік об’єктів, що потребують 

ремонту.  

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 завідувача ДНЗ       

с. Річки Періг Л.Л. 

 

Вирішили :виділити кошти на реконструкцію даху ДНЗ с. Річки та туалетної 

кімнати. Надати субвенцію відділу освіти на придбання комп’ютерної 

техніки з підключенням до інтернету. 

 

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 заявою жителів                       

с. Шабельня та с. Річки. 

 

Вирішили : при внесенні змін до бюджету виділити кошти на освітлення 

кварталу забудови біля «вишки» с. Річки та «Мокре» с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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



Рішення №11 (додається). 

 

   По одинадцятому  питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , який ознайомив присутніх депутатів із листом жительки с. Рата 

гр.. Свірської Я.А. 

 

Вирішили : виділити кошти на оплату видання історії с. Рата. 

Результати голосування : 

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

Рішення №12 (додається). 

 

   По дванадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

державної казначейської служби у Жовківському р-ні №01-08-896 від 

19.07.2016 року. 

 

Вирішили : надати субвенцію управлінню державної казначейської служби у 

Жовківському р-ні в сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №13 (додається). 

 

   По тринадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

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

Кам’янко-Бузького відділу поліції №6232/01/09-16 від 12.07.2016 року. 

 

Вирішили : відмовити, так як ніхто із співробітників поліції не з’явився на 

сесію для інформування по даному питанні. 

Результати голосування : 

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

Рішення №14 (додається). 

 

    По чотирнадцятому питанні порядку денного слухали сільського голову                 

Зінько Р.В. , про внесення змін до бюджету Річківської сільської ради на 2016 

рік.  

 

Вирішили :внести зміни до бюджету Річківської сільської ради на 2016 рік. 

Результати голосування : 

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

Рішення №15 (додається). 

 

    По п’ятнадцятому питанні порядку денного слухали  сільського голову  

Зінько Р.В., про спрямування вільних лишків.                

 



Вирішили :спрямувати вільний залишок по спец фонду у сумі 2 млн. грн.. 

службі автомобільних доріг у Львівській області для ремонту автодороги 

Т14-04 Червоноград – Рава-Руська на відтинку Річки –Рава-Руська в межах 

села. 

Результати голосування : 

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

Рішення №16 (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 Рудзінського О.З., про затвердження детального плану 

території земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Шабельня 

по  вул. Грушевського, 1. 

Вирішили : затвердити детальний план території земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Шабельня по вул. Грушевського, 1. 

Результати голосування : 

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

Рішення №17 (додається). 

2. Заява Туз Ю.І., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рата, ур. «Лонка». 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Рата,              

ур. «Лонка». 

Результати голосування : 

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

Рішення №18 (додається). 

3. Заява Нестерак П.П., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Рата,            

ур. «Лонка». 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в с. Рата,  ур. «Лонка». 

Результати голосування : 

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

Рішення №19 (додається). 

4. Заява Кохан Х.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Рата,       

ур. «Лонка». 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в с. Рата,  ур. «Лонка».. 

Результати голосування : 



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

Рішення №20 (додається). 

5. Заява Кожан М.В., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Рата,       

ур. «Лонка». 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в с. Рата,  ур. «Лонка».. 

Результати голосування : 

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

Рішення №21 (додається). 

6. Заява Глива М.Є., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Рата,       

ур. «Лонка». 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в с. Рата,  ур. «Лонка». 

Результати голосування : 

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

Рішення №22 (додається). 

7. Заява Пилипишин В.О., про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Рата. 

 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в с. Рата. 

Результати голосування : 

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

Рішення №23 (додається). 

8. Заява Юнко І.О., про затвердження проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Рата.  

 

Вирішили : затвердити  проект землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва в с. Рата. 

Результати голосування : 

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

Рішення №24 (додається). 

9. Заява Бунчак Н.В., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул.. С.Стрільців №11 в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по   

вул.. С.Стрільців №11 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №25 (додається). 



10. Заява Подкаура О.А., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Калинова в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

вул. Калинова, 14 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №26 (додається). 

11. Заява Новік І.О., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Моріна №133 в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

вул. Морін №133 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №27 (додається). 

12. Заява Стакіна О.І., про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Моріна №37 в с. Шабельня. 

Вирішили : затвердити  технічну документацію із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по           

вул. Моріна №37 в с. Шабельня. 

Результати голосування : 

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

Рішення №28 (додається). 

 

13. Заява Дембіцької С.М. про внесення змін у рішення №42 від 

21/09/2015 р. 40-ї сесії VІ-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №42 від 21/09/2015 р. 40-ї сесії VІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №29 (додається). 

14. Заява Мороз Ю.Д. про внесення змін у рішення №14 від 23/11/2015 р. 

2-ї сесії VІІ-го демократичного скликання. 
 



Вирішили : внести зміни у рішення №14 від 23/11/2015 р. 2-ї сесії VІІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №30 (додається). 

15. Заява Мороз І.Г. про внесення змін у рішення №15 від 23/11/2015 р. 

2-ї сесії VІІ-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №14 від 23/11/2015 р. 2-ї сесії VІІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №31 (додається). 

16. Заява Базюк М.Д. про внесення змін у рішення №29 від 21/12/2015 р. 

3-ї сесії VІІ-го демократичного скликання. 
 

Вирішили : внести зміни у рішення №29 від 21/12/2015 р. 3-ї сесії VІІ-го 

демократичного скликання. 

Результати голосування : 

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

Рішення №32 (додається). 

17. Заява Жилак М.І. про виділення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будинку в с. Річки. 
 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №33 (додається). 

18. Заява Яворської Н.В. про виділення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будинку в с. Рата. 
 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №34 (додається). 

19. Заява Шпитак М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рата по                  

вул. Мельники.  

Вирішили : відмовити у клопотання, оскільки дана земельна ділянка надана 

учаснику АТО Жолобко  Р.Р. 15.10.2014р.ріш №19 29 сесії 6-го демокр. 

скликання..  

Результати голосування : 

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

Купчак Н.М. – утрималась. 



Рішення №35 (додається). 

20. Заява Чепель І.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №36 (додається). 

21. Заява Баран М.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, по вул.. Коцюбинського.  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

по вул. Коцюбинського. 

Результати голосування : 

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

Рішення №37 (додається). 

22. Заява Сіканчук С.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №38 (додається). 

23. Заява Длугань А.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №39 (додається). 

24. Заява Чирич В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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



Рішення №40 (додається). 

25. Заява Бринь А.З. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №41 (додається). 

26. Заява Процик М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №42 (додається). 

27. Заява Бринь Г.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №43 (додається). 

28. Заява Юнко Ю.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №44 (додається). 

29. Заява Руда О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  
   Депутат Осфальд А.А. повідомив, що не буде голосувати так, як                           гр. Руда 

О.В. – племінниця. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 



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

Рішення №45 (додається). 

30. Заява Циганкова Г.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №46 (додається). 

31. Заява Волинець Ю.П. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №47 (додається). 

32. Заява Гіршвельд О.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №48 (додається). 

33. Заява Баран О.Е. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №49 (додається). 

34. Заява Плесак А.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 



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

Рішення №50 (додається). 

35. Заява Мазурак В.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №51 (додається). 

36. Заява Павлова О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

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

гр. Павлова О.М. – сестра. 
 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №52 (додається). 

37. Заява Головко В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №53 (додається). 

38. Заява Смутняк Г.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

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

гр. Смутняк Г.І. – мама. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №54 (додається). 



39. Заява Рудого В.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №55 (додається). 

40. Заява Солило М.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №56 (додається). 

41. Заява Юнко Д.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №57 (додається). 

42. Заява Юнко О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №58 (додається). 

43. Заява Грицак А.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №59 (додається). 



44. Заява Грицак О.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №60 (додається). 

45. Заява Луцик Н.Я. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №61 (додається). 

46. Заява Луцик О.І. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №62 (додається). 

47. Заява Пушкар М.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №63 (додається). 

48. Заява Пушкар В.В. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №64 (додається). 



49. Заява Карпляк О.Й. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №65 (додається). 

50. Заява Карпляк Ю.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №66 (додається). 

51. Заява Осфальд С.Р. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

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

гр. Осфальд С.Р. – брат. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №67 (додається). 

52. Заява Осфальд О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №68 (додається). 

53. Заява Равлик О.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 



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

Рішення №69 (додається). 

54. Заява Мудрик М.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №70 (додається). 

55. Заява Мудрик А.А. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №71 (додається). 

56. Заява Купчак Н.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

   Депутат Купчак Н.М. повідомив, що не буде брати участь у голосуванні по 

своєму питанні. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №72 (додається). 

57. Заява Снігур Г.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

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

гр. Снігур Г.М. – сестра. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №73 (додається). 

58. Заява Харко І.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  



Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №74 (додається). 

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

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №75 (додається). 

60. Заява Шпачук Ю.Е. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №76 (додається). 

61. Заява Пелех М.С. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва в с. Рата, ур. «Пастерник».  

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

ур. «Пастерник».  

Результати голосування : 

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

Рішення №77 (додається). 

62. Заява Баран В.М. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ по вул.. Залізнична в с. Шабельня. 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ по                              

вул. Залізнична в с. Шабельня. 
 

Результати голосування : 

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

Рішення №78 (додається). 



63. Заява Баран М.О. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

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

вул.. П.Ратенського (І-ий ряд город). 

Результати голосування : 

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

Рішення №79 (додається). 

64. Заява Фарина М.М. про вияснення де знаходиться земельна ділянка. 

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

гр. Фарина М.М. – племінниця. 

Вирішили : гр.. Фарина М.М. звернутись до архітектури. 

Результати голосування : 

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

Рішення №80 (додається). 

65. Заява Іванюри В.П. про встановлення меж із сусідом Чорним А. 

Вирішили : звернутись у ліцензовану землевпорядну організацію для 

встановлення меж. 

Результати голосування : 

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

Рішення №81 (додається). 

66. Заява Вовк К.М. скарга. 

Вирішили : затвердити  акт постійної комісії від 20.07.2016р. про 

обстеження земельних ділянок по вул.Партизанська в с.Річки Жовківського 

р-ну також гр.. Вовк К.М. звернутися в архітектурно-будівельну інспекцію 

для вирішення даної ситуації. 

Результати голосування : 

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

Рішення №82 (додається). 

67. Заява Калинич Л.С. про  надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

 

 

Вирішили : надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в                       

с. Шабельня.  

 

Результати голосування : 

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

Рішення №83 (додається). 

68.  Про затвердження детального плану під водонапірною баштою              

с. Рата. 

 

Вирішили : затвердити  детальний план під водонапірною баштою   с. Рата. 



 

Результати голосування : 

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

Рішення №84 (додається). 

69. Про затвердження детального плану під амбулаторією  с. Річки. 

 

Вирішили : затвердити  детальний план під амбулаторією с. Річки. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №85 (додається). 

 

70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під водонапірною баштою  с. Рата. 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під водонапірною баштою   с. Рата. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №86 (додається). 

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки  під амбулаторією  с. Річки. 

 

Вирішили : надати дозвіл на розробку проекту землеустрою земельної 

ділянки під амбулаторією  с. Річки. 

 

Результати голосування : 

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

Рішення №87(додається). 

 

72. Заява Сень Й.М. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

Вирішили : надати гр.. Сень Й.М. матеріальну допомогу на лікування в сумі 

5 (п’ять) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №88 (додається). 

73. Заява Зінько М.М. про надання матеріальної допомоги на лікування. 

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

сумі 5 (п’ять) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №89 (додається). 

74. Заява Гнідець М.І. про надання матеріальної допомоги на лікування. 



Вирішили : надати гр.. Гнідець М.І. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №90 (додається). 

75. Заява Васильків М.В. про надання матеріальної допомоги, як інваліду 

3-ї групи. 

Вирішили : відмовити так, як інвалідам 3-ї групи матеріальні допомоги не 

надаються. 

Результати голосування : 

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

Рішення №91 (додається). 

76. Заява Виноградової Н.М. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сина Виноградова О.В.(інвалід дитинства група А) 

Вирішили : надати гр.. Виноградові Н.М. матеріальну допомогу на лікування 

сина Виноградова О.В. (дитина-інвалід підг. «А») в сумі 10 (десять) тис. грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №92 (додається). 

77. Заява Мазурак В.І. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення, як учаснику АТО. 

Вирішили : надати гр.. Мазурак В.І. матеріальну допомогу на оздоровлення, 

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

Результати голосування : 

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

Рішення №93 (додається). 

78. Заява Стельмах О.С. про надання матеріальної допомоги на 

оперпцію. 

Вирішили : надати гр.. Стельмах О.С. матеріальну допомогу на операцію в 

сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №94 (додається). 

79. Заява Зінько О.В. про надання матеріальної допомоги на відновлення 

втраченого внаслідок пожежі майна. 

Вирішили : надати гр.. Зінько О.В. матеріальну допомогу відновлення 

втраченого внаслідок пожежі майна в сумі 50 (п’ятдесят) тис. грн.. 

Результати голосування : 

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

Рішення №95(додається). 

80. Заява Равлик О.М. про надання матеріальної допомоги на 

відновлення втраченого внаслідок пожежі майна. 

Вирішили : надати гр.. Равлик О.М. матеріальну допомогу відновлення 

втраченого внаслідок пожежі майна в сумі 10 (десять) тис. грн.. 

Результати голосування : 



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

Рішення №96(додається). 

81. Заява Рудого О.І. про збільшення заробітної плати. 

Вирішили : за напруженість у виконанні роботи збільшити заробітну плату 

на 1500 грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №97(додається). 

82. Заява Сайчук І.С. про збільшення заробітної плати. 

Вирішили :за напруженість у виконанні роботи збільшити заробітну плату 

на 1500 грн. 

Результати голосування : 

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

Рішення №98(додається). 

83. Заява Зінько Р.В. про надання відпустки у вересні місяці. 

Вирішили : надати Зінько Р.В.- голові Річківської сільської ради відпустку  у 

вересні місяці. 

Результати голосування : 

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

Рішення №99(додається). 

 

 

 

 

Сільський голова                                         Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


