
 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14 червня 2016 року                                               № 1 

                  с. Річки 

   Про затвердження порядку   

денного 7-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 7-ї  сесії Річківської сільської ради: 

 

1. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під ДНЗ   

с. Річки. 

2. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під ФАП  

с. Річки. 

3. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

адмінбудівлю Річківської сільської ради. 

4. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під НД с. 

Річки. 

5. Затвердження розпоряджень сільського голови виданих в міжсесійний період. 

6. Затвердження рішень виконавчого комітету. 

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

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

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

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

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

11. Розгляд листа Жовківського РЕМ. 

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

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

квартал забудови в с. Річки. 

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

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

15. Розгляд заяв. 

16. Різне. 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 червня 2016 року   № 2 

           с. Річки  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до 

статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  

Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської 

ради вирішила : 
1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  ,  площею 0,6240 

га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:01:006:0043 для обслуговування 

дошкільного навчального закладу, розташованої за адресою с. Річки Жовківського р-ну Львівської 

обл. вул.Садова,1а   Річківської с.р.. 

2. Передати громаді с.Річки у постійне користування земельну ділянку, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:01:006:0043, для обслуговування дошкільного навчального 

закладу, розташованої за адресою с.Річки Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Садова,1а, 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 червня 2016 року   № 3 

           с. Річки  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до 

статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  

Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської 

ради вирішила : 
1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  ,  площею 0,0354 

га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:01:004:0007 для обслуговування 

фельдшерсько-акушерського пункту, розташованої за адресою с. Річки Жовківського р-ну 

Львівської обл. вул. Космічна,42а  Річківської с.р.. 

2. Передати громаді с.Річки у постійне користування земельну ділянку, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:01:004:0007, для обслуговування фельдшерсько-акушерського 

пункту, розташованої за адресою с.Річки Жовківського р-ну Львівської обл. вул. Космічна, 42а, 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 4 

           с. Річки  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування 

 

   Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до 

статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  

Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської 

ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  , площею  

0,1486 га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:01:003:0005 для 

обслуговування адміністративної будівлі, розташованої за адресою с. Річки 

Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Шевченка,16  Річківської с.р.. 

2. Передати громаді с.Річки у постійне користування  земельну ділянку, кадастровий 

номер  земельної ділянки 4622787900:01:003:0005, для обслуговування 

адміністративної будівлі, розташованої за адресою с.Річки Жовківського р-ну 

Львівської обл. вул.Шевченка 16, 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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  14 червня 2016 року   № 5 

           с. Річки  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у постійне користування 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до 

статей 12, 116, 118, 121, 186-1  Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  

Закону  України  ,,Про місцеве самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської 

ради вирішила : 
1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  ,  площею 0,0920 

га, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:01:008:0021 для обслуговування народного 

дому, розташованої за адресою с. Річки Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Шевченка,19б 

Річківської с.р.. 

2. Передати громаді с.Річки у постійне користування земельну ділянку, кадастровий номер  

земельної ділянки 4622787900:01:008:0021, для обслуговування народного дому, розташованої за 

адресою с.Річки Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Шевченка 19б, 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       

Сьома  сесія                                                         VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016 року                                               № 06 

                  с. Річки 

   Про затвердження розпорядження  

сільського голови виданих у  

міжсесійний період. 

 

   Керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи виробничу необхідність в міжсесійний період сесія Річківської 

сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови видані у міжсесійний 

період: 

-  від 03/06/2016 року №169 «Про перенесення кредитів» 

- від 16/05/2016  року №152 « Про перенесення кредитів». 

- від 11/05/2016 року № 147 « Про надання одноразової допомоги 

на поховання» 

- від 25/04/20016 року №131 «Про перенесення кредитів». 

 

 

 

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     

Сьома  сесія                                                          VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  14 червня 2016 року                                                  № 07 

   Про  затвердження рішень  

засідань виконавчого комітету . 

 

    Відповідно до п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши рішення засідань виконавчого комітету сесія 

Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

- Затвердити рішення засідання виконавчого комітету  №09-13 від          

27.04.2015.6 року та №№14-18 від 14.06.2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016 року                                               № 8 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 

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

року про виділення коштів на придбання комп’ютерної техніки і 

виготовлення технічних умов на збільшення потужності споживання 

електроенергії та Жовківської РДА відділ освіти №660 від 30.05.2016 року про 

виділення коштів Річківському ДНЗ 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 01/01/2016 року по 
загальному фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської 
РДА у розмірі 30 тис. грн. на виготовлення технічних умов на 
збільшення потужності споживання електроенергії у Річківському ДНЗ. 
 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016 року                                               № 9 

                  с. Річки 

   Про спрямування вільного залишку. 

 
   Розглянувши листи ДНЗ №1, №2, №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 01/01/2016 року по загальному 
фонду для надання субвенції відділу освіти Жовківської РДА у розмірі 71 000 грн. 
для зменшення батьківської плати: 

- зменшити на 50%вартість батьківської плати вихованців, які зареєстровані на 
території Річківської с/ради , за кошти місцевого бюджету; 

- звільнити від батьківської плати на 100 %  дітей учасників бойових дій 
Річківської с/ради (АТО) і дітей загиблих рятувальників Грибовицького 
сміттєзвалища. 

а саме на :  - ДНЗ №1 м. Рава-Руська 39 500 грн.. (тридцять дев’ять тисяч п’ятсот 

грн.); 

- ДНЗ №2 м. Рава-Руська  19500 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот грн.); 

- ДНЗ №3 м. Рава-Руська  12 тис. грн. (дванадцять тисяч гривень). 

 

2. Завідувачам ДНЗ №1, №2, №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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016 року                                               № 10 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа Львівського  
прикордонного загону. 

 

   Розглянувши лист Львівського прикордонного загону від 12/05/2016 року 

№721/5142  про погодження тарифів на відшкодування витрат на постачання 

комунальних послуг та квартирної плати для будинків офіцерського складу, 

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

сесія Річківської сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А :  
 

1. Відкласти дане питання до наступної сесії для детального вивчення. 

Начальнику Львівського прикордонного загону надати документи на 

підставі яких встановлені дані тарифи. 

 

      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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016 року                                               № 11 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа ПАТ «Українська Залізниця». 

 

   Розглянувши лист ПАТ «Українська Залізниця» щодо встановлення ставок 

земельного податку на 2017 рік , 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 наступної сесії на якій будуть 
встановлятись ставки земельного податку на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016 року                                               № 12 

                  с. Річки 

   Про розгляд листа Жовківського РЕМ. 

 

 

   Розглянувши лист Жовківського РЕМ про виділення земельної ділянки для 

встановлення та в подальшому обслуговування розвантажувальної 

трансформаторної підстанції в с. Рата та с. Річки, керуючись ст.26 Закону 

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

ради 

 
В И Р І Ш И Л А :  
 

1. Виділити земельні ділянки в с. Рата, с. Річки для встановлення та в 

подальшому обслуговування розвантажувальної трансформаторної 

підстанції. 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 

 

 

 

 



 
                                                         У К Р А Ї Н А 

                                       РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

Сьома  сесія                                                          VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  14 червня 2016 року                                                  №13 

   Про  адміністративний збір за видачу 

 довідки про підтвердження місця  

проживання для надання в уповноважені  

органи іноземних держав . 

 

    Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року 3 88-У111 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування  та оптимізації надання 

адміністративних послуг», Постанови Кабінету Міністрів №139 (139-2009-П) 

від 25.02.2009 р., змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху від 

17.12.2014 р., керуючись ст.. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

4. Встановити адміністративний збір за видачу довідки про 

підтвердження місця проживання мешканцям Річківської сільської 

ради, а саме: села Річки, Рата, Шабельня для надання в уповноважені 

органи іноземних держав в розмірі 50 грн. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 14 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Керуючись ст..12,39 Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, 

с.Річки під квартал житлової забудови. (за Лозинським О.В.)  

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 15 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Керуючись ст..12,39 Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с.Рата 

вул. Коцюбинського під спортивно-ігровим майданчиком.   

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 15а 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розробку детального плану 

території земельної ділянки  

 

 

 Керуючись ст..12,39 Земельного кодексу України, ст..19, 24 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Річківська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, 

с.Шабельня під спортивно-ігровим майданчиком.   

2. Виконавчому комітету Річківської с.р. замовити і укласти договір по 

виконанню робіт з розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

3. Розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

документацію подати на затвердження у Річківську сільську раду. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 16 

           с. Річки 

 Про затвердження детального 

плану території земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву Ільчишин Михайла Богдановича від 14.04.2016р.,про 

затвердження детального плану території земельної ділянки, щодо 

розміщення житлового будинку на вул..Шевченка в с. Річки Жовківського р-

ну, 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: 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Детальний план території  земельної ділянки, щодо 

розміщення житлового будинку на вул..Шевченка в с.Річки 

Жовківського р-ну, площею 0,0922 га. 

2.  Надати, Ільчишин Михайлу Богдановичу, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0922  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по 

вул. Шевченка,91 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку і споруд. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 17 

           с. Річки 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Зінчин Марії Дмитрівни  від 26.04.2016р., про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва в с. Річки по вул.І.Франка 

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

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

України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

 

 1. Внести зміни у рішення №42 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення садівництва 6 –ї сесії 7-го дем. скликання від 22 квітня 2016 року по 

вул.І.Франка в с.Річки Жовківського району.  

 2. Надати, Зінчин Марії Дмитрівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Річки по вул. 

І.Франка, 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. 



 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 18 

            с.Річки 

про погодження технічної 

документації із землеустрою 
 

 Розглянувши клопотання гр. Балон Ольги Василівни та технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), та керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного 

кодексу  України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій» та ст. 26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Гр. , Балон Ользі Василівні, погодити межі з Потятинським Р.Д. і 

налагодити добросусідські стосунки. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   №19 

            с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення»  

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Войдило Мар`яни Іванівни,  керуючись ст.ст. 

25, 55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 

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

самоврядування в Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 24 від 10.03.2009 року, Річківської сільської 

ради, та  слова: - передати у власність, замінити словами: - на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,1200 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.Шабельня по вул.Коновальця,9, Жовківського району. 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В 

 



 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 20 

            с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення»  

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Рудзінської Надії Володимирівни,  керуючись 

ст.ст. 25, 55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 

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

самоврядування в Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 9 від 13.05.2009 року, Річківської сільської 

ради, та  слова: - передати у власність, замінити словами: - на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,1200 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с.Шабельня по вул.Василькова,2, Жовківського району. 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 21 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Степаненко Ольги Михайлівни та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Шабельня вул.Січових Стрільців,6, розроблену ТзОВ «Західземпроект». 

2. Передати у власність гр. Степаненко Ользі Михайлівні, земельну ділянку площею 

0,1200га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:03:005:0048, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Степаненко Ользі Михайлівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 



4. Гр. Степаненко Ользі Михайлівні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. 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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 22 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Головня Надії Степанівни та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Річки вул.Шевченка,41, розроблену ТзОВ «Західземпроект». 

2. Передати у власність гр. Головня Надії Степанівні, земельну ділянку площею 0,2160 га, 

цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ,кадастровий номер 4622787900:01:006:0042, код класифікації видів 

цільового призначення земель 02.01. 



3.  Гр. Головня Надії Степанівні, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Головня Надії Степанівні, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. 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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 23 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Старчак Степана Юрійовича , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Шабельня 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 клопотання, 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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   №24 

            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Теглівець Віталія Ярославовича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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



господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: Львівська обл. Жовківський 

р-н, с.Річки вул.Космічна, розроблену ФОП Є.О.Юшин. 

2. Передати у власність гр. Теглівець Віталію Ярославовичу, земельну ділянку площею 

0,0970 га, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд , кадастровий номер 4622787900:01:003:0004, код 

класифікації видів цільового призначення земель 02.01. 

3.  Гр. Теглівець Віталію Ярославовичу, здійснити державну реєстрацію права приватної 

власності в установленому законодавством  порядку. 

4. Гр. Теглівець Віталію Ярославовичу, виконувати обов`язки власника земельної ділянки  

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5. 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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 25 

            с. Річки            

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Старчак Надії  Володимирівни від 31.05.2016р.,про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку і споруд в с. Шабельня по вул.Малинова,2  Жовківського р-ну, 

відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 



Україні”, статей 12,118, 121-122 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Річківська сільська рада вирішила: 

  

 1. Надати, Старчак Надії  Володимирівні, 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. Шабельня по вул.Малинова,2, 

для будівництва та обслуговування житлового будинку і 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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 26 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 

 

   Розглянувши заяву гр. Сіканчук Богдана Степановича та проект землеустрою щодо 

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

кодексу України, керуючись статтями 26, 33  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 



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

Богдану Степановичу,  площею 0,1200 га, кадастровий номер  земельної ділянки 

4622787900:02:007:0038 для ведення садівництва, розташованої за адресою с. Рата 

Жовківського р-ну Львівської обл. узвіз Лонка  Річківської с.р.. 

2. Передати гр. Сіканчук Богдану Степановичу у власність земельну ділянку, 

кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:007:0038, для ведення 

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

узвіз Лонка  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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 27 

            с. Річки            
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її у власність 



 

   Розглянувши клопотання релігійної громади УГКЦ парафії Преображення Господнього  та проект 

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

Земельного кодексу України, керуючись статтями 26, 33  Закону  України  ,,Про місцеве 

самоврядування в  Україні '' сесія Річківської сільської ради вирішила : 

 

1. Затвердити  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки  релігійній громаді 

УГКЦ парафії Преображення Господнього  ,  площею 0,1736 га, кадастровий номер  земельної 

ділянки 4622787900:02:001:0021 для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

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

вул.Проектна,10  Річківської с.р.. 

2. Передати релігійній громаді УГКЦ парафії Преображення Господнього  у власність 

земельну ділянку, кадастровий номер  земельної ділянки 4622787900:02:001:0021, для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, розташованої за 

адресою с. Рата Жовківського р-ну Львівської обл. вул.Проектна,10  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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 28 

           с. Річки 

Про відміну рішення і надання 

дозволу на розробку детального плану 



території земельної ділянки 

 

 

 

 Розглянувши клопотання від релігійної громади УГКЦ Покров Пресвятої 

Богородиці  ,про внесення зміни у рішення №8 від 14.05.2014р. 25 сесії 6-го 

дем. скликання та надати дозвіл на розробку детального плану території 

земельної ділянки для будівництва УГКЦ та обслуговування допоміжних 

будівель в с.Шабельня Жовківського р-ну, відповідно до статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,39 Земельного 

кодексу України, ст.16,19,24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Річківська сільська рада вирішила: 

 

 1. Внести зміни у рішення №8 про надання дозволу на розробку 

детального плану території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування нежитлових будівель сакральних та допоміжних споруд, 25 –

ї сесії 6-го дем. скликання від 14 травня 2014 року по вул.Польова в 

с.Шабельня Жовківського району.  

 2. Надати, релігійній громаді УГКЦ Покров Пресвятої Богородиці, 

дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва УГКЦ та обслуговування допоміжних будівель, розташованої на 

території Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області 

в с. Шабельня по вул. Польова. 

2. Розроблений детальний план території земельної ділянки 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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 29 



            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Лещишин З.А.  та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та керуючись  ст. 12, 

40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій» та 

ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Технічна документація із землеустрою не готова для затвердження. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 30 



            с. Річки            
про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

 Розглянувши клопотання гр. Новік Ігора Олександровича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та 

керуючись  ст. 12, 40,188,121,186 Земельного кодексу  України, ст. 56 Закону України 

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

Україні»,  Річківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Технічна документація із землеустрою не готова для затвердження. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 31 

           с. Річки 



 Про надання земельної ділянки у користування 

 

 

 Розглянувши заяву Давиденко Тетяни Федорівни , про надання земельної 

ділянки під город, в с.Шабельня  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. Відкласти дане клопотання до жовтня місяця. 

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 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 



 

Від  14 червня 2016 року   №32 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Юнко Анжели Василівни від 13.06.2016р.,про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення садівництва в с. Рата по вул.Коцюбинського 

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

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

України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

  

 1. Надати, Юнко Анжелі Василівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  га , розташованої на території Річківської 

сільської ради Жовківського району Львівської області в с. Рата по 

вул.Коцюбинського, 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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 



Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 33 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Данькевич Надії Романівни , 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, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

  

 1. Надати, Данькевич Надії Романівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 



РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

Від  14 червня 2016 року   №34 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Данькевич Катерини Миколаївни , 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, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

  

 1. Надати, Данькевич Катерині Миколаївні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 35 

           с. Річки 

 Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Кудрик Валентини Василівни , 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, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

  

 1. Надати, Кудрик Валентині Василівні, дозвіл на розроблення (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,12  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. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 36 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 16 від 22 жовтня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Шот Ігора Олексійовича,  керуючись ст.ст. 25, 

55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 16 від 22 жовтня 2015 року, Річківської 

сільської ради, та  слова: - на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, замінити словами: - на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

2. Внести зміни в п. 2. рішення Річківської сільської ради, та слова: - проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замінити словами: - 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 37 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Калинич Любомира Степановича від 13.06.2016р.,про 

надання земельної ділянки у власність, в с.Шабельня  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.  Постійній комісії сільської ради з питань будівництва, 

землекористування та охорони природи виїхати на місце. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

землевпорядника Річківської с.р.. 

 

 

     Сільський голова                                                        Р.В. Зінько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 38 

           с. Річки 

 «Про внесення змін до рішення № 23 від 22 жовтня 2015 року, 

 щодо надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у власність” 

 

 

 

    Розглянувши клопотання гр. Зінька Василя Михайловича,  керуючись 

ст.ст. 25, 55 Закону України  «Про землеустрій» ст.,ст. 12,40,186,121,188 

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

самоврядування в Україні», Річківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у п 1. рішення № 23 від 22 жовтня 2015 року, Річківської 

сільської ради, та  слова: - на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, замінити словами: - на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

2. Внести зміни в п. 2. рішення Річківської сільської ради, та слова: - проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замінити словами: - 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

 

Сільський голова                                                       ___________ Зінько Р.В. 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РІЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сьома сесія                                                   VІІ – демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  14 червня 2016 року   № 39 

           с. Річки 

 Про надання земельної ділянки у власність 

 

 

 Розглянувши заяву Петрик Світлани Григорівни , про надання земельної 

ділянки у власність, в с.Рата  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, оскільки в новому генеральному плані 

дана земельна ділянка запроектована для розширення діючого Рава-Руського 

цвинтаря. 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 40 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги. 

 

          Розглянувши заяву гр. Степаненко О.М., про надання грошової 

допомоги на ремонт житлового будинку, 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 так, як даний житловий будинок знаходиться у приватні 

власності. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 41 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

          Розглянувши заяву гр. Порохняк Є.М., про надання матеріальної 

допомоги на оздоровлення, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати гр. Порохняк Є.М. матеріальну допомогу на оздоровлення в 

сумі 5 (п’ять) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 42 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

          Розглянувши заяву гр. Мамонової М.Б., про надання матеріальної 

допомоги на лікування (операцію), та  керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр.. Мамонові М.Б. матеріальну допомогу на операцію в 

сумі  50 (п’ятдесят) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 43 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

          Розглянувши заяву гр. Гавриляк М.М., про надання матеріальної 

допомоги на лікування , та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Гавриляк М.М. матеріальну допомогу на лікування в 

сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 44 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

          Розглянувши заяву гр. Порохняк Л.Є., про надання матеріальної 

допомоги на лікування , та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Порохняк Л.Є. матеріальну допомогу на лікування в сумі  

1 ( одна) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 45 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Стельмах В.М. про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення мами – Стельмах Оксани Семенівни ( інваліда ІІ-ї групи.) , та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Стельмах В.М. матеріальну допомогу на оздоровлення 

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

5 (п’ять) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 46 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Кіщак М.В. про надання матеріальної допомоги на 

лікування сина – Кіщак Назара Ярославовича ( дитина інвалід), та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Кіщак М.В. матеріальну допомогу на лікування сина – Кіщак 
Назара Ярославовича ( дитина інвалід)   в сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 47 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Пакули О.В. про надання матеріальної допомоги на 
лікування чоловіка – Пакули Володимира Степановича (інваліда І-ї групи), та  

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Пакула О.В. матеріальну допомогу на лікування чоловіка – 

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

5 ( п’ять) тис. грн. 

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 48 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Циганкової Г.В. про надання матеріальної допомоги на 
лікування сина – Циганкова Степана Володимировича, та  керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                              

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Циганкові Г.В. матеріальну допомогу на лікування сина – 

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

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 49 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Теглівець С.О. про надання матеріальної допомоги на 
лікування, та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,   сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Теглівець С.О. матеріальну допомогу на лікування в сумі              

1 ( одна) тис. грн. 

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 50 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Тітової Н. М. про надання матеріальної допомоги на 
лікування сина – Тітова Миколи Володимировича, та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                           

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Тітові Н. М. матеріальну допомогу на лікування сина – 

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

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 51 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Світлицького І.О. про надання матеріальної допомоги 
на оздоровлення дружини – Світлицької Ольги Григорівни, та  керуючись 

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

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Світлицькому І.О. матеріальну допомогу на оздоровлення 

дружини – Світлицької Ольги Григорівни в сумі  10( десять) тис. грн. 

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 52 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Яреми І.І. про надання матеріальної допомоги на 
лікування (для проходження хіміотерапії), та  керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                           

сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Яремі І.І. матеріальну допомогу на лікування в сумі                       

5 ( п’ять) тис. грн. 

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 53 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гаврильчук І.Я. про надання матеріальної допомоги на 
лікування (операцію)., та  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  гр. Гаврильчук І.Я. матеріальну допомогу на лікування в сумі           

5 ( п’ять) тис. грн. 

 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 54 

                  с. Річки 

   Про надання грошової  

допомоги на лікування. 

 

     Розглянувши заяву Гелети П.М. про надання матеріальної допомоги на 
оздоровлення, 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 до наступної сесії у зв’язку з відсутністю підтверджуваних 
документів. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 55 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальної  

допомоги  учаснику АТО. 

 

     Розглянувши заяву Копровського С.В. про надання матеріальної 
допомоги,  як учаснику 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. Надати гр. Копровському С.В. матеріальну допомогу , як учаснику АТО в 
сумі  5 ( п’ять) тис. грн. 

 

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         

Сьома  сесія                                                              VІІ-го демократичного      

                                                                                            скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  14 червня 2016  року                                               № 56 

                  с. Річки 

   Про надання матеріальних допомог 

сім’ям загиблих рятувальників на  

Грибовицькому сміттєзвалищі. 

 

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    сесія Річківської сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати матеріальні допомоги сім’ям загиблих рятувальників на  

Грибовицькому сміттєзвалищі жителям Річківської сільської ради, а саме 
Рудого Ю.М. і Юнко Б.Ю. у сумі 50 тис. грн. – кожній сім’ї . 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                          ________________ Зінько Р.В. 
 

 

 

 


