
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

 Двадцять перша  сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  12 лютого 2018  року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 21-ї сесії                                                                                                                                      

Річківської сільської ради. 

 

   Керуючись ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

Затвердити наступний порядок денний 21-ї сесії Річківської сільської ради: 

 

1. Розгляд листа ПП «Західний Буг». 

2. Звіт сільського голови за 2017 рік про виконання бюджету. 

3. Звіт директора КП «Річки» за 2017 рік. 

4. Затвердження програм. 

5. Розгляд листа головного управління ДФС у Львівській області. 

6. Розгляд листа Жовківської РДА від 27.12.2017 року. 

7. Розгляд листа відділу освіти Жовківської РДА. 

8. Розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

9. Розгляд листа Львівського регіонального центру з гідрометеорології. 

10. Розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки 

11. Про надання дозволу на розроблення технічної документації по інвентаризації 

нерозподілених пайових земель. 

12. Спрямування вільних лишків. 

13. Затвердження детального плану кварталу забудови с. Річки. 

14. Про надання дозволу на виготовлення ПКД на підведення світла в квартал 

забудови с. Рата. 

15. Про надання дозволу на виготовлення паспортів доріг. 

16. Затвердження положення про преміювання на 2018 рік. 

17. Розгляд заяв. 

18. Різне. 
 

 

 

 

Сільський голова                                     Р.В.Зінько 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 2 

   Про  розгляд листа ПП «Західний Буг». 

 

    Розглянувши лист ПП «Західний Буг» та керуючись  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даного листа до наступної сесії до ознайомлення 

людей з даним листом на зборах села. 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

                      Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 3 

   Про  затвердження звіту сільського 

 голови про виконання бюджету за 2017 рік. 

 

    Відповідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт сільського 

голови, щодо виконання сільського бюджету за 2017 рік, , сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити доходи сільського бюджету за 2017 рік в сумі 

15 601 584, 55 грн. при уточненому плані 12 млн.  грн. 
 

2. Затвердити видатки сільського бюджету за 2017 рік в сумі                    

12 962 208,36 грн. згідно з  додатком №1. 

 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

                      Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 4 

   Про  затвердження звіту  

директора КП «Річки» за 2017 рік. 

 

    Відповідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт директора 

КП «Річки» при Річківській сільській раді за 2017 рік, , сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити звіт директора КП «Річки» при Річківській сільській раді 

про виконання кошторису за 2017 рік згідно з  додатком №2. 
 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ    

 Друге засідання 

  Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 5 

   Про  затвердження програми. 

 

        Розглянувши програму по ремонту доріг та  керуючись  ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму по ремонту доріг на території Річківської сільської 

ради на 2018 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 
 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

 Друге засідання 

Двадцять перша  сесія                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 6 

   Про  затвердження програми  

розвитку фізичної культури та  

спорту Річківської сільської ради  

на 2018 рік. 

 

        Розглянувши програму про розвиток фізичної культури та спорту 

Річківської сільської ради на 2018 рік та  керуючись  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму про розвиток фізичної культури та спорту 

Річківської сільської ради на 2018 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

            Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                           VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 7 

   Про  затвердження програми  

розвитку земельних відносин на  

території Річківської сільської ради  

на  2018 рік. 

 

        Розглянувши програму про розвиток земельних відносин на території 

Річківської сільської ради на  2018 рік та  керуючись  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму про розвиток земельних відносин на території 

Річківської сільської ради на  2018 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи  та на постійну комісію  з питань планування бюджету та 

фінансів. 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

            Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                           VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 8 

   Про  затвердження програми  

проведення культурно-освітніх 

 заходів на 2018 рік. 

 

        Розглянувши програму про проведення культурно-освітніх заходів на 

території Річківської сільської ради на  2018 рік та  керуючись  ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити програму про проведення культурно-освітніх заходів на 

території Річківської сільської ради на  2018 рік. 

 
   

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

            Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                           VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 9 

   Про  затвердження програми  

надання матеріальної допомоги на 2018 рік. 

 

        Розглянувши програму про надання матеріальної допомогина  на 

території Річківської сільської ради на  2018 рік та  керуючись  ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити програму про надання матеріальної допомогина на території 

Річківської сільської ради на  2018 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 10 

   Про  розгляд листа головного  

управління ДФС у Львівській області. 

 

    Розглянувши лист головного управління ДФС у Львівській області 

та керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відмовити головному управлінню ДФС у Львівській області у 

наданні субвенції. 
   

 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 11 

   Про  розгляд листа Жовківської РДА. 

 

    Розглянувши лист Жовківської РДА про передбачення в бюджеті коштів на 

проведення лабораторних досліджень питної води та керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Виділити кошти на проведення лабораторного дослідження питної 

води.   

 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 12 

   Про  розгляд листа відділу  

освіти Жовківської РДА. 

 

    Розглянувши лист відділу освіти Жовківської РДА про виділення коштів 

табору «Росинка» та керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Направити лист дирекції табору «Росинка» , про виготовлення 

проектно-кошторисної докуметації на поточний ремонт 2-ох колиб. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 13 

   Про  розгляд листа Річківської ЗОШ І-ІІ ст. 

 

    Розглянувши лист Річківської ЗОШ І-ІІ ст.  та керуючись  ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Відкласти розгляд даного питання до вияснення. 
 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

       Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 14 

   Про  розгляд листа Львівського  

регіонального центру з гідрометеорології. 

 

    Розглянувши лист Львівського регіонального центру з гідрометеорології 

та керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Направити лист-відповідь. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 15 

                  с. Річки 

Про розгляд листа завідувача ДНЗ с. Річки. 

 

   Розглянувши лист завідувача ДНЗ с. Річки та керуючись ст.26 п. 23 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 7 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти на ДНЗ с. Річки, а саме: 

- 5 тис. грн. на придбання миючих засобів; 

- 2 тис. грн. на оплату послуги доступу до мережі інтернету. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                              VІІ – демократичного         

                                                                                                 скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого  2018 року                                                                №16 

           с. Річки 

    Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації інвентаризації  

нерозподілених пайових земель. 

 

Керуючись ст. 20, 22 Закону України „Про землеустрій”, ст. 118, 121 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Річківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 
  

 

 

 

1. Відкласти розгляд даного листа. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 
 

 

 

 

 

           Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 17 

                  с. Річки 

Про розгляд листів Рава-Руської лікарні. 

 

   Розглянувши листи Рава-Руської районної лікарні «Про виділення коштів в 

сумі 93 000 грн. для закупівлі водогрійного-твердопаливного котла та 40 тис. 

грн. на придбання комп’ютерної техніки» та керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити Рава-Руській районні лікарні у виділенні коштів. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 18 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 50 тис. грн. для надання субвенції відділу 

культури і туризму Жовківської РДА на придбання меблів для 

бібліотеки с. Шабельня, а саме: 

- стелажі; 

- столи; 

- крісла; 

- шафи; 

- секція кутова; 

- секція нижня відкрита; 

- світильники; 

- полка навісна; 

- лампи світлодіодні. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 19 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 рік по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА для облаштування внутрішнього туалету в сумі – 20 тис.грн., по 

спеціальному фонду на придбання інтерактивного комплексу в сумі              

60 тис.грн.  для  Рава-Руської ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 20 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

спеціальному фонду в сумі 17499 грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА на придбання телевізора для НВК «Рава-

Руської школи-гімназії». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 21 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 рік по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА на придбання двох дверей в сумі – 11 тис.грн., на придбання 

обладнання для інтерактивної дошки в сумі – 4 тис.грн., на придбання 

парт та крісел в сумі – 33 тис.грн., по спеціальному фонду на 

придбання проектора в сумі – 15 тис.грн., на співфінансування 

мікропроекта( капітальний ремонт (відновлення дощатої підлоги) у 

приміщенні основного корпусу Річківської ЗОШ І-ІІ ст. по                        

вул. Шевченка,33 Жовківського району Львівської області) в сумі –              

35 тис.грн. для  Річківської ЗОШ І-ІІ ст.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 22 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 100 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА для ДНЗ с. Річки на придбання м’якого і 

твердого інвентарю, а саме: 

- столи; 

- стільчики; 

- лавки; 

- ліжка; 

- стінки дитячі; 

- шафи; 

- дитячі меблі; 

- дошки; 

- рушники; 

- комплекти постільної білизни; 

- подушки; 

- ковдри. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018 року                                               № 23 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 

   Розглянувши листи ДНЗ №1 м. Рава-Руська «про зменшення батьківської 

плати» та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А :  
 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА у розмірі 40 тис. грн. для зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 50% вартість батьківської плати вихованців, які 

зареєстровані на території Річківської сільської ради , за кошти 

місцевого бюджету; 

- звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників 

бойових дій Річківської сільської ради (АТО) . 

 

2. Завідувачу ДНЗ №1 надати до Річківської сільської ради по завершенні 

року звіт про використання даних коштів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018 року                                               № 24 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 

   Розглянувши листи ДНЗ №2 м. Рава-Руська «про зменшення батьківської 

плати» та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А :  
 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА у розмірі 40 тис. грн. для зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 50%вартість батьківської плати вихованців, які 

зареєстровані на території Річківської сільської ради , за кошти 

місцевого бюджету; 

- звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників 

бойових дій Річківської сільської ради (АТО). 

 

2. Завідувачу ДНЗ №2 надати до Річківської сільської ради по завершенні 

року звіт про використання даних коштів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018 року                                               № 25 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 

   Розглянувши листи ДНЗ №3 м. Рава-Руська «про зменшення батьківської 

плати» та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А :  
 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 

РДА у розмірі 12 тис. грн. для зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 50%вартість батьківської плати вихованців, які 

зареєстровані на території Річківської сільської ради , за кошти 

місцевого бюджету; 

- звільнити від батьківської плати на 50 %  дітей учасників 

бойових дій Річківської сільської ради (АТО). 

 

2. Завідувачу ДНЗ №3 надати до Річківської сільської ради по завершенні 

року звіт про використання даних коштів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 26 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Розглянувши лист завідувача НД с. Річки та керуючись ст.26 п. 23 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 46 тис. грн. для надання субвенції відділу 

культури і туризму Жовківської РДА для НД с. Річки на придбання 

костюмів для проведення Андріївських вечорниць. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 27 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Розглянувши лист завідувача НД с. Шабельня та керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 20 тис. грн. для надання субвенції відділу 

культури і туризму Жовківської РДА на придбання меблів (столів та 

крісел)  для НД с. Шабельня. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 28 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Розглянувши лист відділу освіти Жовківської РДА та керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 30 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА на придбання обладнання для табору 

«Росинка». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 29 

                  с. Річки 

Про спрямування вільного залишку. 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Спрямувати вільний залишок, який утворився на 01.01.2018 року по 

загальному фонду в сумі 5 тис. грн. для надання субвенції відділу 

освіти Жовківської РДА для Річківської ЗОШ І-ІІ ст. на проведення 

конкурсу старовинної української пісні. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                                №30 

           с. Річки 

Про затвердження детального 

плану території кварталу індивідуальної 

житлової забудови  

 

 Розглянувши детальний план території кварталу індивідуальної житлової забудови  у 

с.Річки Річківської с.р. Жовківського р-ну, та керуючись п.42 ч.1 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.19 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, беручи до уваги проведення громадських слухань, Річківська 

сільська рада: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території  кварталу індивідуальної житлової забудови  

у с.Річки  Річківської с.р. Жовківського р-ну, розроблений ФОП Півторацький 

Т.М. , з такими техніко-економічними показниками: 

Площа квартару                                                               4,8000 га 

Площа доріг і проїздів загального користування         1,2750 га 

Площа забудови (загальна)                                              4960 м2 

2. В садибно- житлову забудову внести назви вулиць та присвоїти вуличні номери 

земельних ділянок,  які розташовані в кварталі: 

№п/п            Назва вулиці          К-ть ділянок              Порядкові номери (адресні) 

  земельних ділянок 

1.               вул. Небесної Сотні               10                 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2.               вул. А.Панечка          16                         

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16                                     

                                                                                           

3.              вул.Залізнична             8                           1,3, 5, 7, 9, 11,13,15 

                                                                             
4.              вул.Ст.Бандери                     5                      1,3,5,7,9 

5. По вул..Садова присвоїти вуличний номер земельній ділянці №37. 

3. Внести зміни в земельно-облікову документацію.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

              сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

                      Сільський Голова                                      Р.В. Зінько 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  15 лютого 2018  року                                               № 31 

                  с. Річки 

Про виготовлення ПКД. 

 

    Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення ПКД на підведення світла в квартали 

забудови с. Рата (ур. «Смоляки» та «Башня»). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №32 
            с. Річки            
Про надання дозволу на розроблення 

незалежної оцінки вартості  новостворених доріг 

 

    З метою визначення ринкової вартості нових доріг в кварталах забудови с.Річки, с.Рата і 

с.Шабельня Жовківського р-ну на території Річківської сільської ради для відображення 

результатів в бухгалтерському обліку та керуючись статтями 26, 35  Закону  України  

,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Виконавчому комітету Річківської сільської ради замовити і розробити звіт з 

експертно-грошової оцінки  земельних ділянок під  новими дорогами в кварталах 

забудови с.Річки, с.Рата і с.Шабельня Жовківського р-ну на території Річківської 

сільської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

              Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Від  15 лютого 2018 року                                                  № 33 

   Про  розгляд положення про  

преміювання працівників  

Річківської сільської ради. 

 

        Заслухавши положення про преміювання працівників Річківської 

сільської ради на 2018 рік та  керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.  Затвердити положення про преміювання працівників Річківської 

сільської ради на 2018 рік. 

 
   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 
 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        

 Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №34 
            с. Річки            
Про розгляд скарги 

 

   Розглянувши заяву-скаргу гр. Коваль Анастасії Іванівни на сусіда Сергія,  керуючись 

статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія 

Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Громадянам звернутися в ліцензовану землевпорядну організацію для встановлення 

(відновлення) та закріплення  межових знаків. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 
 

Від  15 лютого  2018 року   №35 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Циганкової Галини Володимирівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. 

Циганкової Галини Володимирівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:002:0103 для ведення індивідуального 

садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. 

узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Циганковій Галині Володимирівні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0103 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №36 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Горечої Василини Ігорівни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Горечої 

Василини Ігорівни,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0104 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Горечій Василині Ігорівні, у власність земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0104 для ведення індивідуального 

садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. 

узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько  
 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №37 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Віхоть Володимира Андрійовича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Бойня» Жовківського 

р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Віхоть Володимиру Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Бойня», для 

ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №38 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Галети Ігоря Андрійовича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Галети Ігоря Андрійовича,  площею 0,1360 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:01:006:0049 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за 

адресою с. Річки Жовківського р-ну Львівської обл. по вул..Садова ,3 Річківської 

с.р.. 

2. Передати , гр.. Галеті Ігорю Андрійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:01:006:0049 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Річки Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Садова,3 Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

    Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №39 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Потопила Івана Петровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Шабельня по вул.Моріна 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Потопило Івану Петровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,06  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по 

вул.Моріна, для ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №40 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Васьків Ігоря Васильовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Васьків Ігорю Васильовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, для ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           4. Термін дії рішення 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №41 

           с. Річки 

 Про відмову від наданого рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Степана Стефановича , про добровільну відмову 

від рішення №133 від 01.02.2017р. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд в 

с.Рата по вул.Польова,36 Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Клопотання задовільнити.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                  Р.В. Зінько 

 

 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №42 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Карпляк Андрія Стефановича, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в с. 

Рата по вул..Польова,36  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Карпляк Андрію Стефановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1015 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата по вул..Польова,36, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №43 
           с. Річки 

 Про затвердження акту постійної комісії 

 

 

 Розглянувши акт постійної комісії з питань будівництва,землекористування 

та охорони природи від 12 лютого 2018 р. про погодження меж в технічній 

документації між землекористувачами Кирилова Є.В. і Хрущ В. в 

с.Шабельня по вул.Січ.Стрільців  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,158,159 

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Затвердити Акт постійної комісії від 12.02.2018 р. про погодження 

меж в технічній документації між землекористувачами Кирилова Є.В. і Хрущ 

В. в с.Шабельня по вул.Січ.Стрільців  Жовківського р-ну. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

 

                 Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №44 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Козенко Василя Ігоровича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Козенко Василю Ігоровичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №45 
           с. Річки 

 Про надання земельної  

ділянки у власність 

 

 

  Розглянувши заяву Пришляк Андрія Федоровича, про надання земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, в 

с.Річки  Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Відмовити у клопотанні, із-за відсутності вільних земельних 

ділянок. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

             Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №46 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Дучак Володимира Івановича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Дучак Володимиру Івановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10 га , розташованої на території Річківської сільської 

ради Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», 

для ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №47 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Пелешко Ольги Валеріївни, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд в с. 

Шабельня по вул..Грушевського,30  Жовківського р-ну, відповідно до статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 

121-122 Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Пелешко Ользі Валеріївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,12 га, розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Шабельня по 

вул..Грушевського,30, для будівництва і обслуговування житлового будинку 

і господарських споруд. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           4.  Термін дії рішення 1,5 року. 

 

          Сільський голова                                            Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №48 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Климко Тетяни Любомирівни , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Климко Тетяні Любомирівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, для ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

           4. Термін дії рішення 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №49 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Климко Любомира Любомировича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Климко Любомиру Любомировичу, дозвіл на розроблення 

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1182  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №50 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Бобик Романа Зіновійовича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Бобик 

Романа Зіновійовича,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:002:0105 для ведення індивідуального садівництва, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Бобик Роману Зіновійовичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:002:0105 для ведення 

індивідуального садівництва, розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну 

Львівської обл. узвіз Пастерник Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №51 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Файзулліної Галини Андріївни та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Файзулліної Галини Андріївни,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0111 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,2 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр . Файзулліні Галині Андріївні, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0111 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,2 Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

    Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №52 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Бармін Володимира Степановича , про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата урочище «Пастерник» 

Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу 

України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Бармін Володимиру Степановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1200  га , розташованої на території Річківської сільської ради 

Жовківського району Львівської області в с. Рата урочище «Пастерник», для 

ведення садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 1,5 року. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №53 
           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 Розглянувши заяву Базюк Дмитра Матвійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Рата по 

вул..П.Ратенського Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 33,118, 121-122 

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  Перенести дане клопотання до наступної сесії, із-за відсутності 

викопіювання території бажаної земельної ділянки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №54 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Мельник Володимира Антоновича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки 

 гр . Мельник Володимира Антоновича,  площею 0,1000 га, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:02:005:0112 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,20 Річківської с.р.. 

2. Передати , гр . Мельник Володимиру Антоновичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0112 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. по 

вул..Грушевського,20 Річківської с.р.. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

    Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №55 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осфальд Андрія Андрійовича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осфальд Андрію Андрійовичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, для ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №56 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Осфальд Юрія Володимировича , про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення садівництва в с. Рата (5-ий ряд) Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 35,118, 121-122 Земельного кодексу України, Річківська 

сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Осфальд Юрію Володимировичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата (5-ий ряд) по 

вул. Ів.Франка, для ведення індивідуального садівництва. 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 4. Термін дії рішення 6 місяців. 

 

 

      Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №57 

           с. Річки 

 Про внесення змін у надане рішення 

 

 

 Розглянувши заяву Швед Степана Миколайовича , про внесення зміни у 

рішення №22 від 21.03.2016р. ,щодо зміни номера будинку в рішенні про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Рата 

по вул.22-го Січня,20 Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,118, 121-122 

Земельного кодексу України, Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1.  У рішенні №22 15-ї сесії від 21.03.2016р. про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Рата по вул.22-го 

Січня,20 Жовківського р-ну , змінити адресу : з с.Рата 22-го Січня,20 на 

с.Рата 22-го Січня,20а Жовківського р-ну Львівської обл.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань будівництва, землекористування та охорони 

природи. 

 

 

 

      Сільський голова                                                  Р.В. Зінько 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року   №58 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Когут Анатолія Івановича та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного 

кодексу України, керуючись статтями 26, 35  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  гр. Когут 

Анатолію Івановичу,  площею 0,0655 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:005:0110 для ведення ОСГ, розташованої за адресою с. Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл. вулиця П.Ратенського (1-ий ряд) Річківської с.р.. 

2. Передати , гр. Когут Анатолію Івановичу, у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:005:0110, для ведення ОСГ, 

розташованої за адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. вулиця 

П.Ратенського (1-ий ряд) Річківської с.р. 

3. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому 

законодавством  порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань будівництва, землекористування та охорони природи. 

 

 

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                                                           Р.В. Зінько 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №59 

            с. Річки            

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Тарновського Андрія Олексійовича про надання 

матеріальної допомоги , як військовослужбовцю за контрактом, та  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у наданні матеріальної допомоги, як військовослужбовцю за 

контрактом. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №60 

            с. Річки            

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

     Розглянувши заяву Нестер Валерія Михайловича про надання 

матеріальної допомоги , як військовослужбовцю за контрактом, та  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відмовити у наданні матеріальної допомоги, як військовослужбовцю за 

контрактом. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

  

 Сільський голова                                                     Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №61 

            с. Річки            

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяви Рудої Г.Р.,Длугань М.Г.,Гаврильчук М.І. та                     

Бринь П.М., про надання матеріальної допомоги,  як учасникам АТО, та  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дозволити сільському голові , згідно затвердженої програми, надати 

матеріальну допомогу учасникам АТО розпорядженням після 

оприлюднення на сайті Річківської сільської ради програми про 

надання матеріальних допомог. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №62 

            с. Річки            

   Про надання матеріальної  

допомоги . 

 

     Розглянувши заяви Ролько Г.Г., Кручек О.Д., Лотиш Б.А. та Абизов Л.В., 

про надання матеріальної допомоги, та  керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Відкласти розгляд даних заяв до наступної сесії, так як ще не підписана 

і не оприлюднена програма про надання матеріальних допомог. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №63 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву жителів с. Річки вул. І.Франка, та  керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської 

сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Направити лист - звернення у ПАТ Львівобленерго. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №64 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву ГО «Право та Справедливість», та  керуючись  

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Направити лист – відповідь керівникові ГО «Право та Справедливісь». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге засідання 

Двадцять перша сесія                                                  VІІ-го демократичного 

                                                                                         скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  15 лютого  2018 року                                                          №65 

            с. Річки            

   Про розгляд заяви. 

 

     Розглянувши заяву ГО «Право та Справедливість», та  керуючись  

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Направити лист – відповідь керівникові ГО «Право та Справедливісь». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                 _____________________Р.В.Зінько 

 

 

 


