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Про затвердження звіту  директора 

ЦФГНМЗЗОК 

Розвадівської сільської ради за 2022р 

 

 

Заслухавши звіт директора ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради Царя Романа 

Петровича за 2022 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити звіт директора ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради Царя Романа 

Петровича за 2022 рік  (звіт додається). 

 

2. Визнати роботу директора ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради Царя Романа 

Петровича за 2022 рік задовільною. 

 

 

 

 

 

Сільський голова     Роман СИДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням сесії 

Розвадівської сільської ради 

Від _________2023 року №____ 

 

Сільський голова _______Роман СИДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

Центру фінансово-господарського  

та навчально-методичного забезпечення закладів 

освіти і культури Розвадівської сільської ради 

за 2022 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023р. 
  



У підпорядкуванні Центру перебувають: 

* 7 закладів загальної середньої освіти, де здобувають освіту 1441 учень. 

* 2 заклади дошкільної освіти: ЗДО «Вишенька» с. Розвадів і ЗДО 

«Золотий півник» с. Київець, які відвідують 186  дітей; 

-У дошкільних групах Черницького ЗЗСО займається 29 дітей, 

-Усього у закладах освіти працюють 298 працівників, з них 193 – 

педагогічні  працівники. 

    *  ДЮСШ Розвадівської сільської ради, де займаються 147 вихованців у двох 

секціях з футболу і з карате та працюють 5 тренерів. 

    * 7 закладів культури (Народні Доми), де працюють  17 працівників; 

    * 5 бібліотек та 3 пункти видачі літератури, де працюють 5 бібліотекарів. 

Центр здійснює нарахування та виплату зарплати, лікарняних, 

відряджень, забезпечує заклади освіти та культури шкільною документацією, 

проводить замовлення й доставку підручників, методичної літератури, 

документів про освіту, замовлень на проходження курсів підвищення 

кваліфікації педпрацівників, забезпечує  господарськими та миючими  

товарами, закуповує послуги гарячого харчування дітей. 

Шкільні автобуси Центру довозять до закладів освіти учнів та педагогів з 

сіл Верин, Надітичі, Черниця, Пісочна, Держів, Київець та Острів, а також 

художні колективи закладів культури на виступи і конкурси та вихованців 

ДЮСШ на змагання та турніри. 

 

 

 



Атестація педагогічних працівників 

Атестаційною комісією ІІ рівня ЦФГНМЗЗОК у 2021-2022 н. р. 

проатестовано 19 педагогічних працівників, із них: 

 -Трьом  педпрацівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії»; 

-З керівних кадрів проатестовано 1 педагогічного працівника, який 

відповідає займаній посаді; 

          -8 педагогів відповідають раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»; 

-5 учителів відповідають раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший вчитель»; 

-2 присвоєно званню «старший вчитель»; 

-Добровільну сертифікацію успішно пройшли двоє педагогічних 

працівників у 2022 році. 

-Учитель Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Серівка Наталія Володимирівна 

була експертом з сертифікації Служби якості освіти у Львівській області. 

 

Досягнення закладів освіти. 

У 2022 році видано 130 свідоцтв про  базову середню освіту, з них – 10 з 

відзнакою, 76 –  свідоцтв про повну середню освіту, з них 2 зі срібною медаллю, 

5 із золотою медаллю. 

З 76  випускників 11 класу десятеро отримали максимальні 200 балів за  

результатами національного мультипредметного тесту, з них четверо отримали 

200 балів з двох предметів.  

У ЗЗСО громади  навчається 18 дітей з сімей ВПО. Розвадівський ЗЗСО, 

Київецький ЗЗСО, ЗДО «Вишенька», ЗДО «Золотий півник» у лютому-червні 

прийняли понад 200 біженців із зони бойових дій. 

У Київецькому ЗЗСО І-ІІІ ст. з ініціативи Центру та за  участі Стрийського 

РУ ГУ ДСНС створено клас безпеки. 



У 2022 р. почалося впровадження  стандартів Нової української школи в    

5-х класах.  Педагоги  пройшли відповідну підготовку, обрали модельні 

навчальні програми.  

Оновлено веб-сайти закладів. Створено єдині дистанційні платформи на 

випадок віддаленого навчання. 

 

Фінансово-господарська діяльність ЦФГНМЗЗОК 

 

Поточні ремонти проведені у 2022р.  

№ 

п/п 

Назва Сума  

грн. 

1 Заміна котельного обладнання в Розвадівському ЗЗСО І-ІІІ ст. 355400,00 

2 Поточний ремонт внутрішньої мережі  теплопостачання в 

Київецькому ЗЗСО І-ІІІ ст. 

80000,00 

3 Поточний ремонт автобуса 17000,00 

4 Поточний ремонт та утримання в належному стані зовнішньої 

мережі водовідведення в ЗДО «Золотий Півник» 

94636,00 

5 Технічне обслуговування та утримання в належному стані 

внутрішніх мереж водопостачання в НД с. Київець 

10153,00 

 

 

Придбання 

№ 

п/п 

Назва Сума  

грн. 

1 Зимові шини для автобуса 32000,00 

2 Лісопродукції (дрова) 83160,00 

3 Генератор для НД с. Держів  87000,00 

4 Генератори ЗДО 399990,00 

5 Генератори для ЗЗСО 602007,00 

6 Постільна білизна для ЗДО «Вишенька» 16600,00 

7 Будматеріали  для поточного ремонту господарським способом 

ЗДО «Вишенька» 

7850,00 

8 Вікна та двері для облаштування найпростішого укриття в ЗЗСО 300725,41 

9 Вікна та двері для облаштування найпростішого укриття в 

Народних домах 

25694,89 

10 Будматеріали  для поточного ремонту господарським способом 

в ЗЗСО  

345993,54 



11 Спортивний інвентар , медалі, кубки, статуетки 65680,00 

12 Подарунки для дошкільнят за програмою «Подарунок Святого 

Миколая Дошкільнятам» 

20000,00 

 

 

 

Оплата послуг 

№ 

п/п 

Назва Сума  

грн. 

1 Оплата послуг адміністрування програмного забезпечення  

для 1-2 класу НУШ 

199980,00 

2 Підключення до мережі інтернет Веринського ЗЗСО І-ІІ ст.  24426,45 

3 Виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт даху ЗДО 

«Вишенька» 

49892,00 

4 Оплата за проведення експертизи проекту будівництва в частині 

забезпечення «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) ЗДО 

«Вишенька»  для заходів з енергозбереження 

12000,00 

5 Оплата за виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт 

(утеплення фасаду) ЗДО «Вишенька»   

49892,00 

 

 

Мережа Народних домів у 2022 році становила 7 установ.  

Кількість місць у залах становить 1577. Число клубних формувань 

становить 39 в них учасників – 440.  

4 колективи носить звання «народний», зокрема 2 – вокально-хорового 

жанру та 2 – сімейні.  

 У 2022 р. працівники закладів культури, які підлягали атестації - успішно 

проатестувалися  

Для народних домів та бібліотек Центром ФГНМЗЗОК закуплено 

канцтовари та дезінфікуючі  засоби. 

 Враховуючи складну ситуацію в Україні  працівниками Народних домів 

були проведені благодійні заходи вилучені кошти з яких було направлено на 

потреби ЗСУ. 

 

 

 



 

Культурно-мистецькі заходи проведені у 2022 році 

➢ Спільна коляда біля шопки у всіх селах громади; 

➢ Участь народного аматорського хору та драматичного гуртка с. Верин у 

обласному фестивалі «Нова радість стала» 

➢ Посівання на Василя, Маланка (Розвадів, Верин); 

➢ Патріотичні заходи з нагоди пам'яті Героїв Крут; 

➢ 130 років від народження Йосипа Сліпого (Розвадів, Верин); 

➢ День героїв Небесної Сотні 

➢ Урочиста академія з нагоди 5-ти річчя Розвадівської громади 

➢ День захисту дітей у всіх селах громади; 

➢ Квест з нагоди дня Української Державності за участю команд  від всіх 

Народних домів; 

➢ Творчий табір «Дивосвіт» (Черниця) 

➢ День Незалежності України у всіх селах громади; 

➢ День Захисників і захисниць  України у всіх селах громади; 

➢ Свято св. Миколая; 

➢ Майстер-класи. 

 

 

 

 

Директор                                                                              Роман ЦАР 
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 Про затвердження звіту  головного 

лікаря ЦПМСД 

Розвадівської сільської ради за 2022р 

 

 

Заслухавши звіт головного лікаря Розвадівської сільської ради Марцюняк Оксани 

Олегівни за 2022 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити звіт головного лікаря Розвадівської сільської ради Марцюняк Оксани 

Олегівни за 2022 рік  (звіт додається). 

 

2. Визнати роботу головного лікаря Розвадівської сільської ради Марцюняк Оксани 

Олегівни за 2022 рік задовільною. 

 

 

 

Сільський голова     Роман СИДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт головного лікаря 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Розвадівської сільської ради Стрийського району 

Львівської області» за 2022  рік. 

  

Робота КНП «ЦПМСД Розвадівської с/р» у 2022 році була спрямована 

на збереження здоров’я мешканців об’єднаної  громади, подолання пандемії 

гострої коронавірусної інфекції Ковід-19, шляхом діагностики, лікування та 

проведення вакцинації , а також на  виконання Указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень НСЗУ, сільського 

голови   та інших розпорядчих актів, які передбачають подальше 

впровадження медичної реформи, проведення глибоких структурних змін у 

медичній галузі, запровадження європейських стандартів забезпечення права 

громадян на медичну допомогу, кінцевим результатом чого є збереження 

здоров’я  громадян. Зусилля керівника скеровувались  на реалізацію 

пріоритетних напрямків сфери охорони здоров’я, серед яких: забезпечення 

доступності і якості надання первинної  медичної допомоги, зниження рівня 

захворюваності , продовження тривалості та якості життя мешканців громади, 

посилення матеріально-технічної бази Підприємства . 
  

Загальна кількість декларацій складає 10648. 

Фінансування закладу протягом 2022 року здійснювалось згідно 

фінансового плану за рахунок коштів : 

• Національної служби здоров&apos;я ( за програмою медичних 

гарантій ) _ 8072999.74 грн; 

• коштів місцевого бюджету Розвадівської с/р – 1326299,65 грн ; 

• надходжень з господарської діяльності Підприємства  ( здача в 

оренду комунального майна, надходження з платних послуг 

)-  12966,96 грн. 
  

Кошти НСЗУ: 

Надійшло: 8072999.74 грн; 

Статі витрат:  

Бензин: 67 882 грн. 

Канцтовари, бланки, господарський інвентар: 67 145,22 грн. 

Програмне забезпечення- обслуговування(Медок, Тріола, Аскеп, Місцеві  б-

ти, Сота каса): 71 251,96 грн. 

Правові та інформаційно-консультативні послуги: 38 500 грн. 

Послуги страхування: 2 061 грн. 



Послуги дератизації, зберігання  та збирання медичних відходів: 5 100 грн. 

Ремонт медичного обладнання: 22 370 грн. 

Технічне обслуговування медичного обладнання: 22 140 грн. 

Заправка і поточний ремонт картриджів: 3 920,54 грн. 

Технічне обслуговування автомобілів: 13 879,20 грн. 

Послуги по ліцензії: 4 000 грн. 

Повірка лічильників: 337,82 грн. 

Послуги банку: 3 090 грн. 

Послуги коменяра: 2 400 грн. 

Встановлення лічильника газу: 1 089 грн. 

Участь у семінарах: 1 251  грн. 

Періодичні видання: 12 220 грн. 

Папір для ЕКГ, стрічки діаграмні – 6 483,44 грн.; 

Пробірки для забору крові, Пробірки вакуумні, мікропробірки, АККУ – Чек 

перформа ,Пара 12,скарифікатори,тест-полоски,реагенти,швидкі тести, 

розчини, розчинники, очисники – 145 259,63 грн.; 

Медикаменти, лікарські засоби – 27 762,94 грн. 

Рукавиці, маски, бахіли, шапочки хірургічні , халати хірургічні, системи, 

бинти, вата, пластир медичний, шпателя, шприци – 23 070,59  грн. 

Тонометр - 862,66 грн. 

Ростомір – 3 620 грн. 

Ваги для зважування – 13 066 грн. 

Кушетка процедурна – 5 800 грн. 

Стілець донорський – 16 600 грн. 

Штатив – 4 950 грн. 

Набір діагностичний – 1 800 грн. 

Джгут венозний – 1 080 грн. 

Електричний конвектор – 7 850 грн. 



Принтер – 3 800 грн. 

Екологічний податок: 158 грн. 

Оренда: 3 грн. 

Придбання подарункових наборів до Дня Святого Миколая:8 800 грн. 

Видатки на зарплату: 6 053 138,91 грн. 

Нарахування на зарплату: 1 284 672,23 грн. 

Кошти місцевого бюджет:  

Загальний фонд: 1326299,65 грн. 

Статі витрат : 

Оплачено за придбані матеріали для ремонту електромереж: 12 302  грн. 

Оплачено за придбані памперси і калоприймачі: 228 789,28 грн. 

Оплачено за придбані витратні матеріали для лабораторії: 39 949,52 грн. 

Оплачено за інтернет: 21 000 грн. 

Оплачено за технічне обслуговування газопроводів та газового 

обладнання:  12 849,60 грн. 

Оплата за послуги з обслуговування протипожежної сигналізації: 46 808 грн. 

Оплата послуг з перезарядки вогнегасників: 2 992 грн. 

Оплачено за використану електроенергію: 169 078,85 грн. 

Оплачено за використаний природний газ: 200 830,53 грн. 

Відшкодування лікарських засобів  для пільгових категорій 

населення:           392 200,59 грн. 

Оплачено за поточний ремонт з утеплення частини фасаду будівлі АЗПСМ 

с.Пісочна для заходів з енергозбереження та технагляд: 199 499,28 грн. 

Спеціальний фонд (власні надходження): 129 666,96 грн. 

Статі витрат: 

Видатки на зарплату (та нарахування) лікаря УЗД діагностики:122 331,04 грн. 

Оплата ПДВ: 21 342 грн. 

Придбання матеріалів для забезпечення безпеки праці: 1 205,03 грн. 



Придбання медикаментів, виробів медичного призначення, лікарських засобів: 

5 785,24 грн. 

Придбання бачка для роботи насосу: 2 581 грн. 

Придбання бензину: 1 800,10 грн. 

Придбання телефону для реєстратури: 1 350 грн. 

Придбання гелю для УЗД, простирадл одноразових:1 697,92 грн. 

Послуги доставки за диванчики: 4 832 грн. 

Послуги перереєстрації автомобіля: 1 011,07 грн. 

Встановлення газового лічильника: 1 089 грн. 

Пломбування і розпломбування лічильників: 2 365,90 грн. 

Придбання газового лічильника: 1 600 грн. 

Послуги на користування Ай Пі телефонами: 1 298 грн. 

Спонсорські надходження : 51 670 грн. 

Придбання диванчиків: 16 450 грн. 

Придбання ком’ютерного комплекту: 14 800 грн. 

Пеленальний столик: 8 200 грн. 

Ай Пі Телефони: 4 320 грн. 

Електрокардіограф для АЗП/См с.Київець: 23 950 грн. 

Холодильник з льодовим захистом Vestffrost VLS 504A AC, AC ICE 

REFRIGERATOR для зберігання вакцин: 122 823,42 грн.  

Морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду 

Vestffrost MF 314         30 100,36 грн.         

Ноутбук Dell Latitude 3420 FHD i5 16 G RAM,512Go SSD, 4 cell battery 

22 971,52 грн.      

  

  

Головний лікар                                                          Оксана МАРЦЮНЯК 

 



 

                                                                                         
                                           Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

                                    Тридцять третя   сесія VIII скликання               
     

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                         

    02 лютого  2023 року                         с. Розвадів                                      №  1182               

 

 Про затвердження звіту  

  директора КП «РЖКП» 

Розвадівської сільської ради за 2022р 

 

 

Заслухавши звіт директора КП «РЖКП» Розвадівської сільської ради Дембовського 

Віктора Едуардовича за 2022 рік, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити звіт директора КП «РЖКП» Розвадівської сільської ради Дембовського 

Віктора Едуардовича за 2022 рік (звіт додається). 

 

2. Визнати роботу директора КП «РЖКП» Розвадівської сільської ради Дембовського 

Віктора Едуардовича за 2022 рік задовільною. 

 

 

 

Сільський голова     Роман СИДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             З В І Т 

        директора   КП «РЖКП» Розвадівської сільської ради Стрийського 

району   Львівської обл.  про діяльність комунального підприємства 

 за 2022 рік. 

   Я, директор КП «РЖКП», Дембовський В.Е , працюю на підприємстві з 1 

червня 2020р. 

   В 2022 році наше підприємство надавало споживачам с. Пісочна послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій   а також послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення . 

   Загальна сума доходів від реалізації комунальних послуг (в т. ч. 

опломбування та розпломбування )за 2022рік становила: 

                                      691,9 т.грн   в т. ч.: 

• населення                                                         631,8 т.грн.       

• інші споживачі ( школа, садок, магазин)  6,3т.грн.  

• інші доходи від здачі в оренду нежитлових приміщень 39,4т.грн. 

• інші доходи : фін.допомога з місцевого бюджету на оплату ел. 

енергії 14,4т.грн. 

    Загальна сума витрат на виробництво, реалізацію та збут 

послуг(собівартість) за 2022р. становила  843,8 т. грн. в т. ч.  

• фонд оплати праці з нарахуванням ЄСВ на 

з/плату           679,7  т.грн. 

• ел.енергія на виробничі потреби                                            104,7 

т.грн.                                                                                         

• плата за банківське обслуговування , комісія на з/пл.          2,0 

т.грн.                                         

• судові 

витрати                                                                                   0,9т.грн. 

• поточ .ремонт даху на будинку,в рахунок  кв. плати             0,5 

т.грн.  

• амортизація на О З                                                                        41,2 

т.грн. 

• витрати на канцтовари, папір                                                       1,5 

т.грн. 

• виготовлення ел. ключів для системи СДО                               3,0 

т.грн 



• аналізи санстанції по воді                                                               4,4 

т.грн. 

• матеріали на  поточний ремот ОЗ                                               5,9 

т.грн. 

        Результат від діяльності , балансові збитки за 2022 р. становили 151,9 

т.грн. 

  Основна причина збитковості підприємства : невідповідність діючих тарифів 

на  

ком. послуги  їх фактичній собівартості, яка за 2022р. становила по воді та 

стоках: 81,13 грн. за 1 м.куб. при діючих тарифах 51,00 грн . 

      Сума дебіторської заборгованості по балансу ст. на 01.01.2023 

р.  становила: 98,1 т.грн. (нам  винні) : 

• населення за послуги з утримання будинків ( в т. ч. місячне 

нарахування за грудень 22р.)                                                47,8 

т.грн. 

• населення за послуги водопостачання, водовідведення ( в т. ч. 

місячне нарахування за грудень 2022р.)                    46,2т.грн. 

• оренда приміщення Гірське СТ                      3,6 т.грн. 

• інші споживачі ( школа,садок) за послуги водопост. 0,5 т.грн. 

     Сума кредиторської заборгованості по балансу ст.на 01.01.23р. становила 

:                   392,9 т.грн. (ми винні) :  

• населенню за послуги з утримання будинків (переплата по 

населенню) 8,0 т.грн. 

• населенню за послуги водопостачання, водовідведення (переп.) 5,2 

т. грн. 

• з оплати праці  (заборгованість по з/платі становить 8 міс)  - 345,7 

т.грн.                                                     

• зі страхування (ЄСВ)                                              10,6 т.грн. 

• прибутковий податок                                           10,9 т.грн. 

• військовий збір                                                        0,9 т.грн. 

• за ел. енергію на виробничі потреби               11,3 т.грн. 

• Гірське  СТ  за воду                                                  0,3 т.грн. 

   Нами постійно проводиться прочистка каналізаційних  мереж.В зв’язку  з 

тим що жителі  5-ти поверхівок постійно кидають  в каналізаційні мережі 

різне сміття та непотріб що призводить до швидкого зношення ел. насосів по 



перекачці фекалій . Дуже часто буває що насос потрібно витягати для його 

прочистки кожні 15-20 хв. так як його вибиває. 

     70- ти кубова ємкість зберігання води миється нами щомісяця . 

   Насосна станція подачі води на будинки утримується згідно санітарних 

норм. 

   Нами заключна угода з Миколаївською санстанцією по проведенню аналізів 

води. 

    В вересні 2022р.  в.Привокзальна, 18 в підвальному приміщенні було 

замінено водяний кран  замість вийшовшого з ладу. 

   На утеплення двохстворчатих воріт було встановлено ущільнювач,  а також  

   оброблено ворота антикорозійною ріденою. 

  Проведено фарбування воріт, дверей і металоконструкцій на насосній станції 

і на КНС. 

    Проведено поточний ремонт водяної труби в підвальному приміщені по  

в.Привокзальна,22, замінено трійник, кран -40, муфту-40. 

    Проведено ліквідацію аварії на насосній станції КНС. 

    Восени , згідно плану підготовки до зими, проведено ревізію вуличної 

каналізаційної мережі прочисною машиною. 

    Проведено поточний ремонт плоского рубероїдного даху Привокзальна, 18 

6-й поїзд бітумною мастикою, а також підмуровано зруйновані вентиляційні 

канали. 

    Нами  регулярно миється фільтр грубої очистки на насосній станції. 

    Постійно проводиться робота зі злосними боржниками  . В 2022р. 

ми  виграли 2-й суд по боржникові Головка Н. ( б.№ 18/44).Також подано 

документи в суд на бувшого директора КП «РЖКП» Білінську С. М. (б.20/23) і 

Канінець О . (б.24/1) 

     Власник комплексу «Мала Італія» Кос Б.,на даний час депутат сільської 

ради, який постійно вивозить нечистоти власною ас. машиною на очисні КП, 

категорично відмовляється платити за послуги по прийманню нечистот. 

     Прошу депутатський корпус прийняти до нього відповідні міри по 

підписанню угоди на вивіз нечистот. 

                                                                                  

  Директор                                         В.Дембовський 

  

 



                                                                                         
                                           Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

                                    Тридцять третя   сесія VIII скликання               
     

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                         

    02 лютого  2023 року                         с. Розвадів                                      № 1183                

 

 

Про затвердження переліку  

об’єктів для відбування неповнолітніми  

покарання у виді громадських робіт на території 

Розвадівської  сільської ради на 2023 рік 

              

        Відповідно до статті 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. ст. 

30-1, 321-1, 321-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 56 

КК України та ст. 36 КВК України, керуючись п.17 ч.1 ст.34, п.1 ст. 52, п.6 ст.59  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Розвадівської 

сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Погодити перелік об’єктів для відпрацювання громадських робіт 

неповнолітніми засудженими на території Розвадівської сільської 

ради Стрийського району Львівської області на 2023 рік згідно з 

додатком. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення, розпорядження та 

постанови (ухвали) суду, а також за обліком робочого часу покласти 

на  старосту сіл Черниця, Пісочна, Надітичі - О. Струк, старосту села  

Верин - І.Гринів,  старосту села Крупське - О.Качмар,  старосту с. 

Київець - М.Мельниченко, старосту с. Держів, Острів - Л.Гузар, 

керуючого справами (секретаря ) виконавчого комітету 

Розвадівської сільської ради - М.Царя. 

  

 

   Сільський голова                                                                      Роман СИДОР 
  

  

 

   



 

Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 33-ї сесії  Розвадівської сільської ради   

№1183 від 02.02.2023 року 

 

 

 

Види суспільно корисних робіт  

для відпрацювання громадських робіт неповнолітніми, 

на яких судом накладено покарання у виді громадських робіт 

в  Розвадівській сільській раді  

 
 

1.  Заклади культури - бібліотека с. Розвадів, бібліотека с. Верин, 

бібліотека с. Пісочна, бібліотека с. Держів, бібліотека с. Київець, пункт 

видачі літератури с. Крупське, пункт видачі літератури с.Черниця, п   ункт 

видачі літератури с. Надітичі  - ремонт пошкоджених книг, списання 

бібліотечного фонду, проведення заходів з нагоди пам’ятних дат. 

2. Народні доми - Народний дім с. Розвадів, Народний дім с. Верин, 

Народний дім с. Крупське,  Народний дім с. Надітичі, Народний дім с. 

Держів, Народний дім с. Київець - підготовка декорацій до вистав, участь 

у підготовці до майстер класів, укомплектування театральних костюмів. 

3. ЗДО «Вишенька» с. Розвадів, ДНЗ «Золотий півник» с.Київець - 

благоустрій прилеглої території (прибирання сухого листя, розчищення 

від снігу, скошування бур’янів); - дрібний ремонт (фарбування вікон, 

дверей, підлоги, паркану, побілка стін, ремонт інвентарю та ін..); 

4. Ігрові та спортивні майданчики: - благоустрій прилеглої території 

(прибирання сухого листя, розчищення від снігу, скошування бур’янів); -

дрібний ремонт (фарбування,  дрібний ремонт  та ін..); 

5. Навчальні заклади: - благоустрій прилеглої території (прибирання сухого 

листя, розчищення від снігу, скошування бур’янів); - дрібний ремонт 

(фарбування вікон, дверей, підлоги, паркану, побілка стін, ремонт 

інвентарю та ін). 

 

 

        Секретар ради                          Олександра ШИМКО 

 

 

 

 

 

 



 

 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                                       № 1184 

 

Про затвердження видів та переліку для відпрацювання 

адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт,  

виправних робіт та суспільно-корисних робіт 

та покарання у вигляді громадських робіт на території 

Розвадівської  сільської ради 

              

        Відповідно до статті 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, ч.3 ст. 325 -1 та п.4 

ст.325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України №2234-VІІІ 

від 07.12.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та для належної організації виконання 

розпорядження та рішень суду засудженими до покарання у виді громадських робіт, та 

порушниками притягнутих до адміністративної відповідальності, сесія Розвадівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

  

                1. Затвердити види та перелік об’єктів для відпрацювання адміністративного 

стягнення у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних робіт та 

покарання у вигляді громадських робіт для належного виконання рішень суду на території 

Розвадівської сільської ради (додається). 

              2.   Контроль за виконанням даного рішення, розпорядження та постанови (ухвали) 

суду, а також за обліком робочого часу покласти на  старосту сіл Черниця, Пісочна, Надітичі 

- О. Струк, старосту села  Верин - І.Гринів,  старосту села Крупське - О.Качмар,  старосту с. 

Київець - М.Мельниченко, старосту с. Держів, Острів - Л.Гузар, керуючого справами 

(секретаря ) виконавчого комітету Розвадівської сільської ради - М.Царя. 

  

 

 

                Сільський голова                                                              Роман СИДОР 

  

 

 

 



  Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 33-ї сесії  Розвадівської сільської ради   

№1184 від 02.02.2023 року 

 

Види об’єктів та робіт для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді 

громадських робіт,  виправних робіт та суспільно-корисних робіт та покарання у 

вигляді громадських  робіт на території Розвадівської  сільської ради 

 

1) Благоустрій кладовищ  

-  вирубування чагарників та паростків молодих дерев; 

-  обкошування бур’янів; 

-  прибирання сухого листя, обрізка сухих гілок; 

-  фарбування паркану; 

 

2) Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини,ФАПи  

- благоустрій прилеглої території (прибирання сухого листя, розчищення від снігу, 

скошування бур’янів); 

 

3) Заклади культури  

- впорядкування прилеглої території (обкошування бур’янів навколо приміщень, прибирання 

сухого листя, розчищення від снігу, вирубування паростків молодих дерев); 

 

4) Дороги комунальної власності: 

- обкошування обочин доріг; 

- вирубування паростків молодих дерев; 

- збирання сміття; 

- посипання піском в зимовий період. 

 

5) Автобусні зупинки в селах Крупсько, Верин, Розвадів, Пісочна, Черниця, Надітичі, 

Київець Держів, Острів 

-обкошування бур’янів; 

-збирання сміття; 

 

6) ЗДО «Вишенька» с. Розвадів, ДНЗ «Золотий півник» с.Київець 

-благоустрій прилеглої території (прибирання сухого листя, розчищення від снігу, 

скошування бур’янів); 

-дрібний ремонт (фарбування вікон, дверей, підлоги, паркану, побілка стін, ремонт інвентарю 

та ін..); 

  

7) Ігрові та спортивні майданчики: 

-благоустрій прилеглої території (прибирання сухого листя, розчищення від снігу, 

скошування бур’янів); 

-дрібний ремонт (фарбування,  дрібний ремонт  та ін..); 

  

8) Навчальні заклади:  

-благоустрій прилеглої території (прибирання сухого листя, розчищення від снігу, 

скошування бур’янів); 

-дрібний ремонт (фарбування вікон, дверей, підлоги, паркану, побілка стін, ремонт інвентарю 

та ін). 
 
 

Секретар ради                          Олександра ШИМКО 
 
 



 

                                                                                         
                                           Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

                                    Тридцять третя   сесія VIII скликання               
     

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                         

    02 лютого  2023 року                         с. Розвадів                                      №  1185              

 

Про затвердження графіку відпусток  

сільського голови та  секретаря 

 Розвадівської сільської ради 

 

Керуючись ст.10 Закону України «Про відпустки»,  Розвадівська сільська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити графік відпусток сільського голови та секретаря Розвадівської сільської 

ради, згідно додатку 1. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря 

виконкому) Розвадівської сільської ради Царя М.І.. 

 

 

 

 

 

         Сільський голова                  Роман СИДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                Додаток 1 

                                                                                               до рішення № 1185  від 02.02.2023р 

 

 

 

ГРАФІК 

надання відпусток 

сільському голові та секретарю 

Розвадівської сільської ради у 2023 році 
(назва організації) 

 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Вид 

відпустк

и 

Робочий 

рік, 

за який 

надається 

відпустка

*  

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 к
а

л
ен

д
а

р
н

и
х

 д
н

ів
 

в
ід

п
у

ст
к

и
 

Місяць  

Перенес

ення 

відпустк

и 

Примітки 

початок 

відпустки 

кінець 

відпустки 

 

під

ста

ва 

(до

ку

мен

т) 

нов

а 

узг

од

же

на 

дат

а 

від

пус

тки  

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Сільський 

голова 

Сидор Роман 

Ярославович 

Щорічна 

основна 

12.11.2022- 

11.11.2023 

 

 

11 

 

18 

 

12 

03.04.2023 

 

01.07.2023 

 

20.10.2023 

13.04.2023 

 

18.07.2023 

 

31.10.2023 

   11 днів додаткової   

відпустки  

(9 днів додаткової   з 

23.03.2023р + 2 дні)  

(41 день) 

2 Секретар 

ради 

Шимко 

Олександра 

Василівна 

Щорічна 

основна 

13.11.2022- 

12.11.2023 

 

 

14 

 

16 

04.09.2023 

 

14.12.2023 

 

17.09.2023 

 

29.12.2023 

 

    

 

 

 

 

 

          Секретар ради                          Олександра ШИМКО 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                         
                                           Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

                                    Тридцять третя   сесія VIII скликання               
     

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                         

    02 лютого  2023 року                         с. Розвадів                                      №  1186                

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги  на лікування жителям  

Розвадівської сільської ради  

 

        Розглянувши заяви  жителів  Розвадівської сільської ради: беручи до уваги подані заяви, довідки 

від лікаря, керуючись ст.ст.34,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Програми соціального захисту вразливих категорій населення Розвадівської сільської ради 

Стрийського району Львівської області  на 2022-2023 роки» зі змінами, затвердженої 

рішенням 31-ї сесії Розвадівської сільської ради №1136 від 06.12.2022р, сесія Розвадівської 

сільської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати одноразову матеріальну  допомогу на лікування жителям  Розвадівської сільської 

ради: 

  -Лібак Одарія Григорівна,с.Київець вул. Наддністрянська,38 – 1000,00 тис.грн (Одна тисяча 

гривень) 

- Микита Михайло Петрович, с.Розвадів вул. Біласа і Данилишина,281– 1000,00 тис.грн (Одна 

тисяча гривень) 

- Депутович Богдан Васильович, с.Розвадів вул. Б.Хмельницького,130 – 3000,00 тис. грн (Три 

тисячі гривень) 

 

    2. Головному бухгалтеру Розвадівської сільської ради провести виплату. 

 

    3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з з питань регламенту, 

соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики 

(молоді та спорту)  (Говикович О.В.). 

 

 

Сільський голова                                  Роман  СИДОР 

 

 

 

 



 

 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1187 

 

«Про затвердження технічних документацій  із  

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  і  

безоплатну  передачу їх  у приватну власність  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ  - 02.01)» 

 

          Розглянувши  заяви жителів Розвадівської сільської ради про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) та  безоплатну передачу в приватну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код   згідно КВЦПЗ  - 

02.01)  керуючись ст. ст. 12, 40, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, п.34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок постійної 

комісії з питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою, Розвадівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА : 

1.   Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (код   згідно КВЦПЗ  - 02.01) жителям 

Розвадівської сільської ради, згідно додатку  №1. 

2.   Передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код  згідно КВЦПЗ  - 

02.01)   жителям  Розвадівської сільської ради, згідно  додатку №1.  

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

 

 

Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 



 
       Додаток №1 до рішення № 1187 від 02.02.2023 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові, адреса 

проживання 

Місце 

знаходження 

земельної ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Площа 

земель

ної 

ділянк

и (га) 

Кадастровий номер 

земельної 

ділянки 

1 Ганущак  

Любов  

Михайлівна,  

с. Розвадів,             

вул. Шкільна, 6 

с. Розвадів,             

вул. Шкільна, 6 

БОЖБ 0,0621 4623086800:06:008:0719 

2 Антонів  

Ірина  

Романівна                      

с. Верин,              

вул. Сагайдачного, 23             

с. Верин,              

вул. 

Сагайдачного, 23               

БОЖБ 0,0864 4623081800:06:003:0494 

3 Савка  

Ірина  

Миколаївна,  

с. Розвадів,             

вул. Чайковського, 16 

с. Розвадів,             

вул. 

Чайковського, 16 

БОЖБ 0,1005 4623086800:06:008:0718 

4 Фик  

Ярослава  

Йосифівна, 

с. Черниця,             

вул. Дністровська, 18 

с. Черниця,             

вул. Дністровська, 

18 

БОЖБ 0,2500 4623086400:02:001:0332 

 

 

 

Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1188 

 

«Про розроблення детального плану  

території земельних ділянок» 

 

Розглянувши клопотання  директора ТзОВ «БЛ ГЛАС» Німець Р.В. №3/12-2022р.  від 

22.12.2022 року  про  розроблення детального плану території земельних ділянок площею 2,4863 га, 

кадастровий номер 4623086400:07:000:0026 в с. Пісочна, вул. Львівська, 2а та площею 0,5640 га, 

кадастровий номер 4623086400:07:000:0027 в с. Пісочна, вул. Львівська, 2  з метою реконструкції 

будівель та споруд  для  виробництва блоків з ніздрюватого бетону (пінобетону), виробництва 

паливних пелет, лісопильного виробництва, керуючись статтями 10, 19, 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п.4.12 Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290 «Про 

затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 

екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

благоустрою, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

       1.   Розробити детальний  план  території  земельних ділянок площею 2,4863 га, кадастровий 

номер 4623086400:07:000:0026 в с. Пісочна, вул. Львівська, 2а  та  площею 0,5640 га, кадастровий 

номер 4623086400:07:000:0027 в с. Пісочна, вул. Львівська, 2  з метою реконструкції будівель та 

споруд для виробництва блоків з ніздрюватого бетону (пінобетону), виробництва паливних пелет, 

лісопильного виробництва. 

      2.   Визнати замовником розроблення детального плану території виконавчий комітет 

Розвадівської сільської ради з метою визначення планувальної організації земельних ділянок,  які 

знаходяться   на  території  Розвадівської  сільської  ради   в  с. Пісочна, вул. Львівська, 2а та                           

вул. Львівська, 2 

     3.      Виконавчому комітету Розвадівської сільської ради: 

     3.1   Укласти трьохсторонню угоду для розроблення детального плану території  з 

ліцензованою організацією та інвестором  ТзОВ «БЛ ГЛАС» на  виконання робіт, зазначених в п.1 

даного рішення      

     3.2 Провести громадське обговорення детального плану території згідно чинного 

законодавства. 

     3.3  Погоджений у встановленому порядку детальний план території подати на розгляд та 

затвердження сесії Розвадівської сільської ради. 

      4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

                                       Сільський голова                             Роман  СИДОР 

 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1189 

«Про затвердження протоколу громадських  

слухань, детального плану території  

для уточнення планувальної структури та  

функціонального призначення земельної  

ділянки та надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення» 

 

Розглянувши  заяву гр. Морикінь Марії Юріївни -  жительки с. Крупське,                                          

вул. В. Великого, 26, протокол  громадських слухань детального плану території для 

уточнення планувальної структури та функціонального призначення земельної ділянки 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 4623085400:06:000:0222 в с. Крупське Стрийського 

району Львівської області, відповідно до Постанови КМУ №555 від 25.05.2011р., Порядку 

розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. 

№290, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи 

до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, екології, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

благоустрою, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол громадських слухань детального плану території для 

уточнення планувальної структури та функціонального призначення земельної ділянки 

площею 0,1200 га, кадастровий номер 4623085400:06:000:0222 в с. Крупське Стрийського 

району Львівської області. 

2. Затвердити детальний план території для уточнення планувальної структури та 

функціонального призначення земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 

4623085400:06:000:0222  в  с. Крупське Стрийського району Львівської області. 

3. Надати дозвіл  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  площею 0,0860 га  для  будівництва та обслуговування складу 

підприємства торгівлі і громадського харчування (Код КВЦПЗ 03.07) шляхом поділу 

земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 4623085400:06:000:0222 в с. 

Крупське Стрийського району Львівської області. 

4. Земельну ділянку площею 0,0340га, утворену шляхом поділу земельної 

ділянки земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 4623085400:06:000:0222 в                                   

с. Крупське Стрийського району Львівської області залишити  з цільовим призначенням – 

для індивідуального садівництва (Код КВЦПЗ – 01.05) 

5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати  на  

затвердження  чергової  сесії сільської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

                            Сільський голова                       Роман СИДОР 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1190 

 

«Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду  

для розміщення та експлуатації об’єктів 

і споруд телекомунікацій» 

 

          Розглянувши клопотання ПП «Галкомсервіс» №444 від 26.12.2022 р., що діє на підставі 

довіреності НРК №498733 від 23.09.2021 р. та згідно з договором підряду  №5000057 від 

16.09.2021 р. укладеного між ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» та ПП «Галкомсервіс» про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та 

затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) 

площею 0,1600 га, кадастровий номер 4623083600:19:000:0003, яка знаходиться  в с. Держів, 

вул. Лесі Українки, керуючись ст.ст. 12, 20, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 50 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин» №1423-ІХ від 28.04.2021р., п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних 

відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища, благоустрою, Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Зареєструвати  право  комунальної власності  на земельну ділянку, площею 0,1600 

га, кадастровий номер 4623083600:19:000:0003  (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) – для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, яка знаходиться в с. Держів,                                        

вул. Лесі Українки, за  Розвадівською сільською радою, Стрийського району, Львівської 

області згідно чинного законодавства України. 

2. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду    

площею 0,1600 га, кадастровий номер 4623083600:19:000:0003  (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) 

– для розміщення  та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, яка знаходиться в                             

с. Держів, вул. Лесі Українки. 

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки  площею 0,1600 га  кадастровий номер 4623083600:19:000:0003  (Код згідно КВЦПЗ 

– 13.01) – для розміщення  та  експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій,  яка 

знаходиться в с. Держів, вул. Лесі Українки, розроблену ПП «ІВЕСТИЦІЙНО-

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»; 

4. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,1600 га, кадастровий номер 

4623083600:19:000:0003  (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) – для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій, яка знаходиться в с. Держів, вул. Лесі Українки в сумі 

232436,16 грн (двісті тридцять дві тисячі чотириста тридцять шість гривень 16 коп.) 



5. Затвердити базову вартість 1 м² земельної ділянки площею 0,1600 га, кадастровий 

номер 4623083600:19:000:0003  (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) – для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій, яка знаходиться в с. Держів, вул. Лесі Українки -  145,27 

грн/ м² (сто сорок п’ять гривень 27 коп) (без урахування ПДВ); 

6. Надати в оренду ТОВ «Юкрейн  Тауер  Компані» земельну ділянку площею 0,1600 

га, кадастровий номер 4623083600:19:000:0003  (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) – для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, яка знаходиться в с. Держів, 

вул. Лесі Українки, терміном  на  49 років. 

7. Орендну плату встановити в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

232436,16 грн Х 12% = 27892,34 грн. 

8. ТОВ ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» укласти договір оренди  з  Розвадівською 

сільською радою на земельну ділянку площею 0,1600 га, кадастровий номер 

4623083600:19:000:0003, (Код згідно КВЦПЗ – 13.01) – для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій, яка знаходиться в с. Держів, вул. Лесі Українки та  

зареєструвати  його  згідно чинного законодавства 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1191 

«Про пролонгацію договорів  

оренди земельних ділянок для  

ведення товарного с/г виробництва» 

 

          Розглянувши клопотання ТзОВ «Біорена» №130 від 27.12.2022 р. про поновлення 

договору оренди землі від 26.04.2016 року, який був зареєстрований в реєстрі речових прав 

на нерухоме майно від 19.05.2016 року, на земельну ділянку площею 22,8888 га, кадастровий 

номер 4623083600:05:000:0015, яка надана для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) і розташована на території Розвадівської сільської ради в               

с. Держів, керуючись ст.ст. 12, 93, 126¹ Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ІХ від 28.04.2021р., п.34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 32², 33 Закону України 

«Про оренду землі», беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 

екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, благоустрою, Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Прийняти в комунальну власність Розвадівської сільської ради, Стрийського 

району, Львівської області земельну ділянку площею 22,8888га, кадастровий номер 

4623083600:05:000:0015, яка надана в оренду ТзОВ «Біорена» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01). 

2. Зареєструвати право комунальної власності  на земельну ділянку, площею 

22,8888 га,  кадастровий номер 4623083600:05:000:0015, яка надана в оренду ТзОВ «Біорена» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) за  

Розвадівською сільською радою, Стрийського району, Львівської області згідно чинного 

законодавства України. 

3. Поновити договір оренди землі від 26.04.2016 року, який був зареєстрований в 

реєстрі речових прав на нерухоме майно від 19.05.2016 року, на земельну ділянку площею 

22,8888 га, кадастровий номер 4623083600:05:000:0015, яка надана для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) і розташована на території 

Розвадівської  сільської  ради  в  с. Держів  на  той самий строк і на тих самих умовах. 

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

питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1192 

«Про пролонгацію договорів  

оренди земельних ділянок для  

ведення товарного с/г виробництва» 

 

          Розглянувши клопотання ТзОВ «Біорена» №129 від 27.12.2022 р. про поновлення 

договору оренди землі від 26.04.2016 року, який був зареєстрований в реєстрі речових прав 

на нерухоме майно від 19.05.2016 року, на земельну ділянку площею 15,1600 га, кадастровий 

номер 4623083600:08:000:0005, яка надана для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) і розташована на території Розвадівської сільської ради в               

с. Держів, керуючись ст.ст. 12, 93, 126¹ Земельного кодексу України, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ІХ від 28.04.2021р., п.34 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 32², 33 Закону України 

«Про оренду землі», беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 

екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, благоустрою, Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Прийняти в комунальну власність Розвадівської сільської ради, Стрийського 

району, Львівської області земельну ділянку площею 15,1600 га, кадастровий номер 

4623083600:08:000:0005, яка надана в оренду ТзОВ «Біорена» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01). 

2. Зареєструвати право комунальної власності  на земельну ділянку, площею 

15,1600 га, кадастровий номер 4623083600:08:000:0005, яка надана в оренду ТзОВ «Біорена» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) за  

Розвадівською сільською радою, Стрийського району, Львівської області згідно чинного 

законодавства України. 

3. Поновити договір оренди землі від 26.04.2016 року, який був зареєстрований в 

реєстрі речових прав на нерухоме майно від 19.05.2016 року, на земельну ділянку площею 

15.1600 га, кадастровий номер 4623083600:08:000:0005, яка надана для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) і розташована на території 

Розвадівської  сільської  ради  в  с. Держів  на  той самий строк і на тих самих умовах. 

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

питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1193 

«Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

цільове призначення яких змінюється» 

 

          Розглянувши заяву гр. Більського Василя Богдановича – жителя с. Київець, вул. Миру, 

8 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється із земель для особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 

01.03) на  землі  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 

03.07) площею 0,1234 га, кадастровий номер 4623084200:03:000:0019, яка знаходиться в                       

с. Київець, вул. Наддністрянська, керуючись ст.ст. 12, 20 Земельного кодексу України, ст. 50 

Закону України «Про землеустрій», п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, екології, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

благоустрою, Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити  гр. Більському Василю Богдановичу – жителю с. Київець,                          

вул. Миру, 8   проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється із земель для особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) на 

землі для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07) 

площею 0,1234 га, кадастровий номер 4623084200:03:000:0019, яка знаходиться в с. Київець,                         

вул. Наддністрянська. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) на землі 

для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07) площею 

0,1234 га, кадастровий номер 4623084200:03:000:0019, яка знаходиться в с. Київець,                           

вул. Наддністрянська, яка надана у власність  гр. Більському Василю Богдановичу – жителю                       

с. Київець, вул. Миру, 8. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 
 
 

 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1194 

«Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

цільове призначення яких змінюється» 

 

          Розглянувши заяву гр. Більського Василя Богдановича – жителя с. Київець, вул. Миру, 

8 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється із земель для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05) 

на землі для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07) 

площею 0,1031 га, кадастровий номер 4623084200:03:000:0022, яка знаходиться в с. Київець,                         

вул. Наддністрянська, керуючись ст.ст. 12, 20 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій», п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, екології, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 

благоустрою, Розвадівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити  гр. Більському Василю Богдановичу – жителю с. Київець,                          

вул. Миру, 8   проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється із земель для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05) на землі для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07) площею 0,1031 

га, кадастровий номер 4623084200:03:000:0022, яка знаходиться в с. Київець,                                                        

вул. Наддністрянська. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для індивідуального садівництва (код КВЦПЗ 01.05) на землі для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07) площею 0,1031 

га, кадастровий номер 4623084200:03:000:0022, яка знаходиться в с. Київець,                                                   

вул. Наддністрянська, яка надана у власність  гр. Більському Василю Богдановичу – жителю                       

с. Київець, вул. Миру, 8. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 
 
 
 
 



 
Розвадівська сільська рада 

Стрийського району Львівської області 

Тридцять третя сесія  VIII скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

02 лютого  2023 року            с. Розвадів                 № 1195 

«Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду  

затвердження технічної документації із  

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Розвадів будматеріали» Лобанова В.Ю. 

№110 від 20.01.2023р. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду та затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 1,1015 га, кадастровий номер 4623086800:06:003:0254, яка 

призначена для обслуговування та утримання мереж ливнево-фекальної каналізації К-1 та                 

К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться 

на території Розвадівської сільської ради, Стрийського району, Львівської області, 

керуючись ст. 12, 98, 99, 122-124, 186 Земельного кодексу України, ст.26, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку 

земель», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №1423-ІХ від 

28.04.2021р., беручи до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 

екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, благоустрою, сесія сільської ради,  

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати  право комунальної власності на земельну ділянку площею 

1,1015 га, кадастровий номер 4623086800:06:003:0254, для обслуговування та утримання 

мереж ливнево-фекальної каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на території Розвадівської 

сільської ради, Стрийського району, Львівської області. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для обслуговування та утримання мереж ливнево-фекальної каналізації К-1 та К-2 (Код 

згідно КВЦПЗ – 11.04) - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) площею 1,1015 га, 

кадастровий номер 4623086800:06:003:0254, яка знаходиться на території Розвадівської 

сільської ради, Стрийського району, Львівської області. 

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 1,1015 га, кадастровий номер 4623086800:06:003:0254, для обслуговування 

та утримання мереж ливнево-фекальної каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на території Розвадівської 



сільської ради, Стрийського району, Львівської області, розроблену ПП «Центр ринкових 

досліджень». 

4. Затвердити вартість земельної ділянки площею 1,1015 га, кадастровий номер 

4623086800:06:003:0254, для обслуговування та утримання мереж ливнево-фекальної 

каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), яка знаходиться на території Розвадівської сільської ради, Стрийського району, 

Львівської області в сумі 866762,92 грн (вісімсот шістдесят шість тисяч сімсот шістдесят дві 

гривні 92 коп.). 

5. Затвердити базову вартість 1 м² земельної ділянки площею 1,1015 га, 

кадастровий номер 4623086800:06:003:0254, для обслуговування та утримання мереж 

ливнево-фекальної каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води), яка знаходиться на території Розвадівської сільської ради, Стрийського 

району, Львівської області -  78,69 грн/ м² (сімдесят вісім гривень 69 коп) (без урахування 

ПДВ). 

6. Надати в оренду ТОВ «Розвадів будматеріали» земельну ділянку площею 

1,1015 га, кадастровий номер 4623086800:06:003:0254, для обслуговування та утримання 

мереж ливнево-фекальної каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води), яка знаходиться на території Розвадівської 

сільської ради, Стрийського району, Львівської області, терміном на 49 років. 

7. Орендну плату встановити в розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

866762,92 грн Х 6% = 52005,78 грн. 

8. ТОВ «Розвадів будматеріали» укласти договір оренди  з  Розвадівською 

сільською радою на земельну ділянку площею 1,1015 га, кадастровий номер 

4623086800:06:003:0254, для обслуговування та утримання мереж ливнево-фекальної 

каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), яка знаходиться на території Розвадівської сільської ради, Стрийського району, 

Львівської області та  зареєструвати  його  згідно чинного законодавства. 

9. Укласти договір сервітуту між ТОВ «Розвадів будматеріали» та Розвадівською 

сільською радою на земельну ділянку площею 1,1015 га, кадастровий номер 

4623086800:06:003:0254, для обслуговування та утримання мереж ливнево-фекальної 

каналізації К-1 та К-2 (Код згідно КВЦПЗ – 11.04) - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), яка знаходиться на території Розвадівської сільської ради, Стрийського району, 

Львівської області  з  метою надання  права  проходу та проїзду на велосипеді та право 

проїзду на транспортному засобі по наявному шляху жителів села до власних земельних 

ділянок. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, екології, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою (Грица Р.Р.) 

 

Сільський голова                                                      Роман  СИДОР 

 

 


