
                                                                                                                                                                                                           
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія  VIІІ скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ____________2021 року                                                                №проєкт 

                       

Про затвердження Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно – корисних робіт  на 2022 рік 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 31-1, 

325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою 

забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів»,за погодженням з постійними 

депутатськими комісіями,  Рафалівська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт на 2022 (додається). 

 

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради 

передбачати кошти для реалізації даної  Програми на 2022рік в межах 

фінансових можливостей. 

 

3. Фінансування Програми здійснювати в межах бюджетних асигнувань. 

 

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

питань регламенту, депутатської діяльності та етики , прав людини , 

законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів , протидії та  

запобігання корупції, освіти, культури, молоді , фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я,  соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг 

(Галина ЧУГАЙ) 

 

Селищний голова                                           Василь СОВГУТЬ 

 



Додаток 1 

                                                              до рішення селищної ради 

                                                                                     від _____-___2021р№ 

  

ПАСПОРТ 

Програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2022рік 

1 Ініціатор 

розроблення Програми 

Рафалівська селищна рада 

2 Нормативно - 

правові акти, що стали 

підставою для 

розроблення Програми 

Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення з

ахисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати алім

ентів»,  Кодекс України про 

адміністративні правопорушення  

3 Розробник  

Програми 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

4 Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

5 Учасники Програми Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

,Володимирецький районний відділ філії державної 

установи «Центр пробації» у Рівненській області 

6 Термін реалізації П

рограми 

2022рік 

7 Основні джерела фі

нансування 

Селищний бюджет 

8 Загальний обсяг фін

ансових ресурсів, 

необхідних для реаліза

ції  Програми 

120,0тис.грн 

9 Мета програми Забезпечення  належного виконання рішень щодо 

стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі 

сплати аліментів, а також належного утримання осіб, 

які отримують аліменти, шляхом виконання 

суспільно-корисних робіт, що дозволить вирішувати 

проблеми громади з питань благоустрою 

10 Очікувані 

результати виконання 

програми 

Забезпечення виконання вимог законодавчих 

актів України, щодо виконання порушниками 

адміністративного стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів 

дітей та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів 

 
 

 

 

 



Додаток 2 

                                                              до рішення селищної ради 

                                                                           від _________2021р.№ 

Програма 

організації суспільно-корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, 

у Рафалівській селищній  територіальній громаді на  2022 рік 

1. Загальна частина 

          Відповідно до ст.ст. 26, 38, 59 України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України від 07.12.2017 року № 2234-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав 

дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-

1, 325-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення в інтересах 

захисту прав дітей на утримання організовуються оплачувані суспільно 

корисні роботи, для осіб на яких судом призначено стягнення покарання у 

вигляді суспільно корисних робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно 

корисних робіт, які організовуються для реалізації державної політики захисту 

прав та інтересів дітей на належне утримання та примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів. 

  За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України 

передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно 

корисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. 

Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

та інших, не заборонених законодавством джерел. 

У зв’язку з цим, є необхідність в прийнятті Програми організації 

суспільно- корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, в 

якій затвердити види суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів, 

підприємств, установ і організацій, на яких проводитимуться оплачувані 

суспільно-корисні роботи за рахунок фінансування коштів міського бюджету. 

2. Мета програми 

   Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики 

у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем 

    Шляхами та способами розв’язання проблем є: 

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених на відбування покарання 

у вигляді суспільно-корисних робіт; 



3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та 

іншими засобами праці для проведення суспільно-корисних робіт. 

Перелік об’єктів,в населених пунктах територіальної громади на яких 

планується проведення суспільно-корисних робіт: 

- клумби; 

- паркові зони; 

- кладовища; 

- площі; 

- пам’ятники, меморіали, пам’ятні знаки; 

- дитячі майданчики; 

2. Перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт: 

- благоустрій та озеленення території населених пунктів; 

- очищення комунальних доріг селища і тротуарів від бруду, льоду і снігу 

прибирання парків; 

- роботи по догляду за газонами,  

- -висадка кущів та дерев, висіванні квітів та догляд за ними,   

- вирубування дерев, кущів; 

- покіс трави, бур’янів, згрібання листя та їх прибирання; 

- поточний ремонт об’єктів; 

- погрузка та вивіз побутового сміття; 

- приведення в належний стан обочин проїжджих шляхів, ремонт і 

побілка бордюр, вирубування дерев та чагарників вздовж автошляхів,  

- догляд за пам’ятниками та монументами на території селища, ремонт і 

фарбування огорож, ящиків для сміття, лавок для відпочинку,  

- благоустрій кладовищ, цвинтарів громадського поховання; 

- прочистка меліоративних канав, 

-  щоденне очищення комунальних доріг селища від побутового сміття, 

прибирання, видалення дикоростучої порослі 

3.Виконавчий комітет селищної ради: 

1) укладає з направленими особами, на відпрацювання суспільно-корисних 

робіт, тимчасові трудові договори на участь в суспільно-корисних роботах; 

2) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці; 

3) здійснюють облік відпрацювання робочого часу порушником; 

4) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих 

на суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку або частки 

заробітку, відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок 

органу державної виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

    Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету ТГ 

згідно з кошторисом витрат на оплату праці осіб та інших не заборонених 

законодавством джерел. 

   Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію 

оплачуваних суспільно-корисних робіт, для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт є: 

- кількість осіб, порушників направлених на суспільно-корисні роботи 

уповноваженим органом з питань пробації; 



- перелік об’єктів, підприємств, установ та організацій, на яких 

планується проведення суспільно-корисні роботи, для осіб (порушників), на 

яких судом накладено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних 

робіт, за рахунок фінансування з бюджету  територіальної громади; 

- перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, для осіб, на яких 

судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт на 

території Рафалівської територіальної громади; 

- обліку, розрахунків, кошторису витрат на оплату праці за виконання 

суспільно-корисних робіт; 

- нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно-корисних 

робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої 

служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

5. Використання коштів 

    Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з бюджету 

ТГ в межах фінансових можливостей, а саме: 

  1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільно- 

корисних робіт, особам направленим на відбування адміністративного 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт; 

   2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 

аліментів; 

   3) витрати на придбання інвентаря та інших засобів для організації 

виконання суспільно-корисних робіт. 

    Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами 

(завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і 

заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може 

забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав та 

інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками 

(порушниками), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт. 

6. Очікувані результати контроль за виконанням програми 

  Реалізація Програми забезпечить виконання вимог Законодавчих актів 

України, щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей 

та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками. 

    Контроль за виконанням Програми організації суспільно-корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно-корисних робіт на території Рафалівської ТГ на 2021 рік 

покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та 

етики , прав людини , законності, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів , протидії та  запобігання корупції, освіти, культури, молоді , 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, 

підприємництва та  сфери послуг (Галина ЧУГАЙ). 

        Секретар селищної ради                                      Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від          грудня  2021 року                                                          №проект 

 

 Про внесення змін до рішення сесії  

 від 21.04.2021 року №262 «Про затвердження  

 Програми захисту населення і територій 

 Рафалівської селищної ради Вараського району 

 Рівненської області від надзвичайних ситуацій 

 та забезпечення організації заходів пожежної,  

 техногенної безпеки та цивільного захисту 

 на 2021-2025 роки» 

 

Відповідно до частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 

статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення безпеки та захисту 

населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від 

негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, а також зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки 

населення і захищеності територій від їх наслідків, покращення 

протипожежного захисту підприємств, установ, організацій і населених 

пунктів селищної ради, враховуючи лист 6 Державного пожежно – 

рятувального загону ГУ ДСНС у Рівненській області від 25.10.2021 року № 

205,  Рафалівська селищна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни у рішення сесії від 21.04.2021 року №262 «Про затвердження 

Програми захисту населення і територій Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області від надзвичайних ситуацій та 

забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного 

захисту на 2021-2025 роки», у частині фінансового забезпечення Заходів 

виклавши пункт 5 у новій редакції: 

 
5. Проведення матеріально-технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту  

Закупівля техніки, мотопомп, 

інструменту, обладнання 

засобів зв’язку та освітлення, 

спеціального, захисного одягу 

та взуття, особистого 

спорядження рятувальників, 

Кошти 

 тис. грн. 

500 100 100 100 100 100 Голова ОТГ, 

виконавчий 

комітет ради, 

ДПРЗ-6 ГУ 

ДСНС України 

у Рівненській 

Бюджет 

ОТГ 



пожежних рукавів області 

Закупівля паливо-мастильних 

матеріалів та засобів гасіння 

пожеж 

Кошти 

 тис. грн. 

500 100 100 100 100 100 Голова ОТГ, 

виконавчий 

комітет ради, 

ДПРЗ-6 ГУ 

ДСНС України 

у Рівненській 

області 

Бюджет 

ОТГ 

 Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025   

 

      Виконавчий комітет сільської ради 

      2021-2025 роки» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

з  

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, протидії та  запобігання 

корупції, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  

соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг (Галина 

ЧУГАЙ). 

 

 

Селищний голова                                                                     Василь СОВГУТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ____ _________ 2021року                                                                      № ___ 

 

Про селищну Програму   

з надання пільг на оплату послуг  

зв’язку для пільгових категорій громадян  

Рафалівської територіальної громади на 2022 рік 

 

     З метою соціального захисту пільгових категорій громадян, шляхом 

фінансування пільг на оплату послуг зв'язку та керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада,-                        

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму  з надання пільг на оплату послуг зв’язку 

для пільгових категорій громадян Рафалівської територіальної громади 

на 2022 рік (далі - Програма) що додається.   

2. Контроль за виконанням Програми покласти на комісії з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження 

(голова комісії – Любов МОРОЗ)  

 

 

  

Селищний голова                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 
 

 

 



 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від __ _________ 2021року                                                                     № _______ 

Про селищну Програму  з 

компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян 

(мешканців Рафалівської 

територіальної громади) на 

залізничному транспорті 

приміського сполучення  на 2022 

рік 

 

     З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту 

населення окремих категорій населення об’єднаної територіальної громади 

шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за 

рахунок коштів місцевого бюджету та керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада,-                        

 

 ВИРІШИЛА: 

 

3. Затвердити селищну Програму  з компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян (мешканців Рафалівської територіальної громади) 

на залізничному транспорті приміського сполучення  на 2022 рік (далі - 

Програма) що додається.   

4. Контроль за виконанням Програми покласти на комісії з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження 

(голова комісії – Любов МОРОЗ)  

 

 

  

Селищний голова                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 



Додаток 1 

до рішення Рафалівської селищної ради  

від _____ ___________ 2021 року № _____ 

 

ПРОГРАМА 

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців 

Рафалівської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського 

сполучення  на 2022 рік 

  

І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2 Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

4 Учасники Програми Рафалівська селищна рада, Акціонерне 

товариство «Українська залізниця» 

Виробничий структурний підрозділ 

«Рівненська дирекція залізничних 

перевезень» 

5 Терміни реалізації Програми 2022рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади, інші джерела 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету територіальної громади 

та кошти інших джерел, не заборонених 

законодавством 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

            Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів 

України: Законів України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про Державну службу 

спеціального зв'язку та захисту інформації України», «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів 

України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на 

транспорті загального користування» та від 16 серпня 1994 року № 555 «Про 

поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 

року № 354»; від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку 

обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян» " – окремим категоріям громадян 

надано право безкоштовного проїзду на залізничному приміському 

транспорті. 



            Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими 

правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на 

залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які 

здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за 

регульованими тарифами,  компенсацію відповідно до Закону. 

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених 

законодавством. 

Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року №1789-VIII «Про 

внесення змін до Бюджетного Кодексу України»”, який набрав чинності 1 

січня 2017 року, компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих 

категорій громадян здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не 

за рахунок субвенції з державного бюджету. 

        Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки 

пільговим категоріям громадян  територіальної громади проблематично 

скористатися правом на пільговий проїзд на залізничному транспорті 

приміського сполучення через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник 

несе фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян. 

       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022 рік направлена на 

організацію відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення 

окремих категорій громадян, яким законодавством України надано право 

безоплатного проїзду. 

     Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті Рафалівської селищної територіальної громади, та 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним 

рішенням селищної ради на відповідний бюджетний рік.           

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального 

захисту населення окремих категорій населення об’єднаної територіальної 

громади шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського 

сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету. 

  

IV. Завдання Програми 

- Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок бюджету 

Рафалівської селищної ради   згідно з укладеним з підприємством-



перевізником договором, до моменту внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» в частині фінансування з 

Державного бюджету України компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян. 

- Зниження соціальної напруги серед населення Рафалівської селищної 

територіальної громади. 

V. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету в межах видатків, затверджених бюджетом на 2022 рік за 

відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей даного 

бюджету. 

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені в Додатку №1 

до Програми. 

VI. Очікувані результати від виконання Програми 

- Соціальний захист найбільш незахищених верств населення 

Рафалівської селищної територіальної громади. 

- Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих 

категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні. 

- Забезпечення компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і 

підвищення якості соціально значущих послуг пасажирських перевезень 

в громаді, а також для збереження необхідного транспортного 

сполучення з обласним центром  для мешканців громади. 

- Надання компенсаційних виплат структурному підрозділу АТ 

«Українська залізниця» Виробничий структурний підрозділ «Рівненська 

дирекція залізничних перевезень» за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян надасть змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми 

з ремонтом та оновленням рухомого складу. 

VІІ. Координація та контроль за виконанням програми 

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

покладається на постійну комісію з питань  планування фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, 

комунальної власності та енергозбереження. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 

Рафалівської селищної ради шляхом уточнення окремих завдань і показників –

у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни 

пріоритетів та з інших об’єктивних причин. 

               

Секретар ради                                                        Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

Обсяг 

фінансування  перевезення залізничним транспортом окремих категорій 

громадян у приміському сполученні у 2022 році  

 

Найменування залізниці – Львівська 

Район – Рафалівська селищна рада 
 

Категорія пільговика 

1.Інваліди Великої Вітчизняної війни І, ІІ групи; супровідник інваліда Великої 

Вітчизняної війни І групи; інваліди Великої Вітчизняної війни ІІІ групи та прирівняні 

до них особи 

2. Учасники ВВВ, бойових операцій щодо захисту колишнього СРСР з числа 

військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та 

установах, що входили до складу діючої армії та колишні партизани, колишні 

учасники антифашистського Руху Опору. 

3.Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали безвісти під час 

проходження військової служби. 

4.Інваліди  Великої Вітчизняної війни та особи прирівняні до них;  інваліди війни  І, 

ІІ, ІІІ груп  та особи, які супроводжують в поїздах інваліда  І групи (не більше 

однієї), супр. інваліда війни ІІ,ІІІ групи з числа учасн. бойових дій у період ВВВ 

1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше (не більше одного).  

5.Учасники бойових дій  

6. Інваліди та особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів 

7. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І, ІІ категорії; неповнолітні 

діти, яким встановлена інвалідність, пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

8.Пенсіонери за віком  

9. Ветерани: органів внутрішніх справ, військової служби, Державної пожежної 

охорони, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, 

служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

10.Діти з багатодітних сімей 

11.Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або 

навчаються у навчально-виховних закладах або інтернатних закладах 

12.Діти – інваліди всіх категорій  

Орієнтовний обсяг фінансування становить 15,000грн 

Секретар ради                          Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  рішенням Рафалівської селищної ради 

                                                                  від ___ ____________ 2021 року 

№_____ 
  

ПРОГРАМА  

надання пільг на оплату послуг зв’язку для пільгових категорій 

громадян Рафалівської територіальної громади  

на 2022 рік 
                                  І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2 Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

4 Учасники Програми Рафалівська селищна рада, АТ 

«Укртелеком» 

5 Терміни реалізації Програми 2022 рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади, інші джерела 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету територіальної громади 

та кошти інших джерел, не заборонених 

законодавством 
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Відповідно до частини 2 статті 19 ЗУ «Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії», державні соціальні гарантії є обов’язковим для 

всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності. Згідно положень 

підпункту 204 ст.91 Бюджетного кодексу України видатки на пільги з послуг 

зв’язку належать до видатків місцевих бюджетів. 

Програма розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, 

статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону 

України «Про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів , », Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні», інших нормативно-правових актів. 

Дана Програма спрямована на компенсацію пільг з послуг зв’язку  

пільговим категоріям населення територіальної громади. 



Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових 

категорій громадян, зокрема, фінансування пільг дозволить підняти 

рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян. 
 

                      ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є соціальний захист пільгових категорій 

громадян, шляхом фінансування пільг на оплату послуг зв'язку  
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування, строки виконання 

Для вирішення даної проблеми, керуючись законодавством 

України, розроблені заходи, спрямовані на фінансування пільг на оплату 

послуг зв’язку. 
Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на бюджетний рік. 

ІV. Напрямки діяльності та заходи програми 

Основними напрямками даної програми є компенсація витрат 

надання пільг з послуг зв'язку пільгових категорій громадян Рафалівської 

територіальної громади. 

V. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету в межах видатків, затверджених бюджетом на 2022 рік за 

відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей даного 

бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми  здійснюється за рахунок 

бюджету Рафалівської селищної ТГ та становить ____________грн. 

VІ. Координація та контроль за виконанням програми 

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

покладається на постійну комісію з питань  планування фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, 

комунальної власності та енергозбереження. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 

Рафалівської селищної ради шляхом уточнення окремих завдань і показників –

у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни 

пріоритетів та з інших об’єктивних причин. 

VІІ. Очікувані кінцеві результати та ефективність Програми 

Реалізація заходів Програми забезпечить соціальну підтримку пільгових 

категорій громадян. 

Фінансування пільг та компенсацій передбачає надання можливості 

забезпечити виконання державних соціальних гарантій відповідно до чинного 

законодавства України. 

Таким чином, завдяки реалізації заходів Програми буде досягнута 

основна мета - соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом 

фінансування пільг на оплату послуг зв'язку. 

 

Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ____________2021року                                                            №         

                                      

про внесення змін до рішення  від 15.02.2021р. 

 №174 «Про Програму забезпечення                                                                                                                                    

мобілізаційної підготовки та  оборонної роботи Рафалівської ТГ                                                                                        

  на 2021 – 2023 роки»                                                                                                                                  

Керуючись  статтею  17  Закону України "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію", статтею 14 Закону України "Про оборону України", статтею 27 

Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Положенням про 

територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України 

від 02 вересня 2013 року № 471/2013, з метою забезпечення реалізації заходів 

мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони,  Рафалівська 

тселищна рада риторіальна громада  

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до рішення від 15.02.2021р. №174 «Про Програму 

забезпечення   мобілізаційної підготовки та  оборонної роботи Рафалівської ТГ                                                                                        

  на 2021 – 2023 роки», а саме  у додатки 1, 2 до Програми: 

 1.1   п.1, п.2 Завдання І Мобільна готовність,  п.1,п.10   завдання ІІІ  

Підготовка підрозділів територіальної оборони  

викласти у новій редакції: 

№ Найменування заходу 

Орієнтований обсяг витрат,тис. 

гривень 

Джерело 

фінансування 

Виконавець 

заходу 
 2021  

рік  

2022 

рік  

2023 

рік 

 

Завдання І. Мобілізаційна готовність 

1. 
Придбання пально-мастильних 

матеріалів та забезпечення 

автотранспортом: 

для проведення перевірки організації 

та ведення військового обліку, 

забезпечення функціонування системи 

військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних на період 

мобілізації та на воєнний час в органах 

70,0 100,0 100,0 

 

Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимирец

ький ОРТЦК 

СП 



№ Найменування заходу 

Орієнтований обсяг витрат,тис. 

гривень 

Джерело 

фінансування 

Виконавець 

заходу 
 2021  

рік  

2022 

рік  

2023 

рік 

 
державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в 

установах, організаціях та навчальних 

закладах; 

для доставки резервістів та 

військовозобов’язаних до пунктів збору 

військово-організаційних структур 

Збройних Сил України та інших військових 

формувань на навчальні збори; 

для доставки офіцерів запасу, яких 

призивають на військову службу за 

призовом, осіб офіцерського складу до 

навчальних центрів на курси підготовки та 

підвищення кваліфікації; 

для доставки мобілізаційних ресурсів 

(людських і транспортних) до пунктів 

збору військово-організаційних структур 

Збройних Сил України та інших військових 

формувань під час мобілізації. 

3.  
Придбання, виготовлення бланкової та 

рекламної продукції. 
10,0 15,0 15,0 

Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимирец

ький ОРТЦК 

СП 

Разом за завданням І: 

80,0 115,0 115,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимирец

ький ОРТЦК 

СП 

Завдання ІІІ. Підготовка підрозділів територіальної оборони 

1. Придбання пально-мастильних матеріалів 

та забезпечення автотранспортом для 

доставки військовозобов’язаних під час 

проведення Єдиних стрілецьких днів з 

військовозобов’язаними підрозділів 

територіальної оборони. 

2,0 5,0 5,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимирец

ький ОРТЦК 

СП 

10

.  

Придбання медичного майна. 

2,0 2,0 2,0 
Місцевий  

бюджет 

Селищна 

рада, 

Володимирец

ький ОРТЦК 

СП 

       Всього за Програмою: 84,0 122,0 122,0   

       Всього за Програмою: 84,0 122,0 122,0   

1.2 п. 10Паспорта Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та 

оборонної роботи Рафалівської селищної ради на 2021 – 2023 роки викласти у 

новій редакції: 
10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, за рахунок 

328,0 тис. грн.. 



коштів місцевого бюджету  

з них:  

2021 рік  84,0 тис. грн. 

2022 рік  122,0 тис. грн. 

2023 рік 122,0 тис. грн. 

 

  2.Фінансовому відділу передбачити кошти на фінансування Програми в 

межах наявних фінансових ресурсів.                                                                                                                                                                                                

3. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати щороку до 10 січня.                                                                                                                                                                      

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань 

регламенту , депутатської діяльності та етики , прав людини , законності, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів , протидії та  запобігання 

корупції, освіти, культури, молоді , фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  

соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг(Галина 

ЧУГАЙ) 

Селищний голова                                    Василь СОВГУТЬ                                                     

                                                                                                                          

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія VIIІ скликання 

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ___________2021року                                                                №проєкт 

                                    

 Про внесення змін до рішення від 21.04.2021р.  

  №329 «Про затвердження цільової Програми  

«Про забезпечення осіб з інвалідністю,  

дітей з інвалідністю - стомованих хворих  

технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки» 

 На підставі ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 13, 14 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», відповідно до Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 р. №1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими 

засобами» (зі змінами), з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з 

інвалідністю або дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій 

органів та систем, Рафалівська селищна рада  

 

                                   ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення від 21.04.2021р.  №329 «Про затвердження цільової 

Програми «Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю - 

стомованих хворих технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки», а 

саме: 

1.1.Пункт 6.3.  Програми викласти в такій редакції: 

Напрямками використання місцевих коштів при забезпеченні осіб з  

інвалідністю та дітей з інвалідністю – стомовних хворих є закупівля технічних 

засобів медичного призначення  (індекси інфляції на 2021-2023 роки не 

враховані і підлягають врахуванню при формуванні місцевого запиту на 

відповідний рік): 
 

Найменування 

засобу 

Кількість 

інвалідів в 

громаді, що 

потребують 

даний засіб 

Орієнтовна    

вартість 

одиниці 

засобу,    

грн./ 1шт. 

Кількість 

одиниць 

засобу на 

місяць,   

всього шт. 

Потреба в 

коштах для 

забезпечення 

засобом на 

місяць одного 

інваліда, грн. 

Потреба в 

коштах для 

забезпечення 

засобом на          

рік одного 

інваліда, 

грн. 

Обсяг коштів 

необхідних для 

забезпечення  

інвалідів 

даним засобом 

на рік, грн. 



1 2 3 
4  

(к2*30дн.) 

5  

(кз*30 дн.) 

6 

(к.5*12 міс.) 

7 

(к6*к2) 

Уростомні мішки 

однокомпонентні 
2 55,55  30 1650 20 000 20 000 

 

 

 

Найменування Рік  

Кількість осіб, 

які 

потребують 

технічних 

засобів 

Витрати на рік, грн. 

 

Всього  

за 2021 – 

2023 роки, 

грн. 

Закупівля технічних 

засобів реабілітації 

(виробів медичного 

призначення) 

2021 року 2 40 000 

160000 
2022 (прогноз) 2 60 000 

2023 (прогноз) 2 
60 000 

1. 2 Пункти 10,11 Паспорта програми  викласти в такій редакції: 

10. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

67 000 

11. 
У тому числі -  коштів 

місцевого бюджету 
67 000 

2. Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради передбачити кошти на 

реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Володимирецький центр 

первинної медико-санітарної  допомоги» Володимирецької селищної 

ради про хід реалізації заходів Програми інформувати селищну раду у 

визначені нею строки. 

4. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на сайті Рафалівської 

селищної ради. 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, 

комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ.) 

 

Селищний голова                                       Василь СОВГУТЬ 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

                     



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

 

                                                                проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _  грудня 2021 року                                                           №  

 

Про затвердження структури та загальної  

чисельності  виконавчого апарату  

 Рафалівської селищної ради на 2022рік 

 

Відповідно до п.5 ст.26, ст. 42,51-53,54  Закону України  „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 14, 21 Закону України  « Про службу в органах 

місцевого самоврядування» , з Постанови Кабінету Міністрів України № 268 

від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов праці 

працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» із змінами та доповненнями, гідно з нормативними документами 

Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, Рафалівська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

  

1. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого апарату 

Рафалівської селищної ради згідно з додатком 1. 

2. Затвердити структуру та загальну чисельність фінансового відділу 

Рафалівської селищної ради згідно з додатком 2 

3. Затвердити структуру та загальну чисельність відділу освіти культури, 

молоді та спортку Рафалівської селищної ради згідно з додатком 3. 

4. Затвердити структуру та загальну чисельність Служби у справах дітей 

Рафалівської селищної ради згідно з додатком 4. 

5. Селищному голові Совгутю В.С. затвердити штатний розпис апарату 

селищної ради та виконавчих органів селищної ради. 

6. Витрати на утримання апарату селищної ради, згідно затвердженої 

структури, проводити з 01.01.2022року і здійснювати згідно чинного 

законодавства. 

7. Витрати на утримання апарату селищної ради, згідно затвердженої 

структури, проводити з 01.01.2022року і здійснювати згідно чинного 

законодавства. 

8. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року. 



9. Дана структура і  чисельність виконавчого апарату Рафалівської 

селищної ради   при необхідності може мінятися селищною радою за 

поданням селищного голови. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти  на  селищного голову. 

 

Селищний голова                                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проєкт підотувала : секретар ради Бабецька  



Д О Д А Т О К 1 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради VIIІ скликання 

Від_________.2021 року № ___ 

 

СТРУКТУРА 

виконавчого апарату Рафалівської селищної ради 

№ 
Назва структурного підрозділу та 

посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівника 

1 2 3 4 

1 Селищний  голова 1 Посадова особа 

2 Секретар селищної  ради 1 Посадова особа 

3 
Заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

1 
Посадова особа 

4 Староста 2 Посадова особа 

 5 Секретар керівника 1 Службовець 

6 
Спеціаліст з питань цивільного 

захисту 

1 
Посадова особа 

 Всього 7  

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

7 
Начальник відділу-головний 

бухгалтер 
1 Посадова особа 

8 

Спеціаліст ІІ категорії з 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

1 Посадова особа 

9 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа 

 Всього 3  

Відділ  правової, кадрової, інформаційної роботи,та  земельних ресурсів 

10 Начальник відділу-юрист 1 Посадова особа 

11 
Спеціаліст ІІ категорії-

землевпорядник 
2 Посадова особа 

12 
Інспектор військового обліку та 

реєстрації обліку громадян 
1 Службовець 

 Всього 4  

 Відділ  соціального захисту населення 

13 Начальник відділу 1 Посадова особа 

14 Спеціаліст І категорії 1 Посадова особа 

 Всього 2  

Технічний  персонал 

15 
Прибиральник службових 

приміщень 
1,75  

16 Водій автотранспортних засобів 1  

17 опалювач 1  

18 Прибиральник територій 1  

 Всього 4,75  

Секретар ради                                                                     Наталія БАБЕЦЬКА 



 
Д О Д А Т О К 3 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради VIIІ скликання 

Від_________.2021 року № ___ 

 

 

СТРУКТУРА 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради 

 

№ 
Назва структурного підрозділу 

та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівника 

1 2 3 4 

Відділ освіти , культури, молоді та спорту (юридична особа) 

1 Начальник відділу 1 Посадова особа 

2 Головний спеціаліст  1 Посадова особа 

3 інспектор 2 службовець 

4 
Спеціаліст І категорії з ведення 

бухгалтерського обліку 
1 Посадова особа 

5 
Прибиральник службових 

приміщень 
1  

 Всього 6  

 

Секретар ради                                                                     Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Д А Т О К 2 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради VIIІ скликання 

Від_________.2021 року № ___ 

 

 

СТРУКТУРА 

фінансового відділу Рафалівської селищної ради 

 

№ 
Назва структурного підрозділу 

та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівника 

1 2 3 4 

                                                    Фінансовий відділ(юридична особа) 

1 Керівник  відділу 1 Посадова особа 

2 
Спеціаліст І категорії з ведення 

бухгалтерського обліку 
1 Посадова особа 

3 Головний спеціаліст 1 Посадова особа 

4 Спеціаліст І категорії з фінансів 1 Посадова особа 

 Всього 4  

 

Секретар ради                                                                     Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Д А Т О К 4 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради VIIІ скликання 

Від_________.2021 року № ___ 

 

 

СТРУКТУРА 

Служби у справах дітей Рафалівської селищної ради 

 

№ 
Назва структурного підрозділу 

та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівника 

1 2 3 4 

                             Служба у справах дітей (юридична особа) 

1 Начвальник служби 1 Посадова особа 

 Всього 1  

 

Секретар ради                                                                     Наталія БАБЕЦЬКА 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

                                                              

 

                                                           проєкт 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _  грудня 2020 року                                                           №  

 
 

Про затвердження Плану роботи 

Рафалівської селищної ради 

на 2022 рік 
 

 

  Відповідно до пункту 7 ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши пропозиції постійних комісій 

Рафалівської селищної ради, селищна  рада    

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити План роботи Рафалівської селищної ради на 2022 рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної 

ради Бабецьку Н.С. 

 

 

Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 

                     

 

 

 

 

 
Проєкт підготувала: секретар ради Бабецька Н.С. 

 

 

 

 

 



                             Додаток 

до  рішення  ___ сесії 8 скликання 

від ___.12.2020 року № ____ 

 

ПЛАН 

роботи Рафалівської селищної ради  на 2022 рік. 

 

І. Основні питання для внесення на розгляд сесії селищної ради. 

 

І квартал 

 

1.Про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ . 

2.Про звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку 

територіальної громади за 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ 

3.Про звіт про роботу виконавчого комітету за звітний період. 

Готують: відділи селищної ради. 

4.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ та постійна депутатська комісія. 

6.Про фінансово-господарську діяльність Рафалівської селищної ради з питань 

благоустрою населених пунктів територіальної громади. 

Готують:заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів, старости. 

7. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують: відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних 

ресурсів. 

8. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують: депутати селищної ради. 

 

ІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання  селищного бюджету за І квартал 

2022 року. 

Готують:відділ фінансів та постійна депутатська комісія.  

2. Про благоустрій населених пунктів. 

Готують:. відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних 

ресурсів 

3. Про затвердження місцевих податків і зборів на 2023 рік. 

Готують: секретар ради, відділ правової, кадрової, інформаційної 

роботи та земельних ресурсів 

4. Про підготовку закладів середньої освіти дошкільних закладів та закладів 

позашкільної освіти до початку нового навчального року. 

Готують: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

5. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують: відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних 

ресурсів 



6.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ та постійна депутатська комісія. 

 7. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують:депутати селищної ради. 

 

ІІІ квартал 

1. Звіт про виконання програм соціального та економічного розвитку 

Рафалівської селищної територіальної громади за перше півріччя 2022 

року. 

Готують: Фінансовий відділ 

2. Про затвердження звіту про виконання  селищного бюджету за І півріччя 

2021 року. 

Готують: Фінансовий відділ  

3. Заслуховування звіту голів постійних комісій селищної ради. 

Готують: голови постійних комісії. 

4. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують:. відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних 

ресурсів 

5.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ та постійна депутатська комісія. 

6. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують:депутати селищної ради. 

 

ІV квартал 

1.Про внесення змін до бюджету  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ 

2. Про  селищний бюджет на 2022 рік. 

Готують:. фінансовий відділ 

3. Про програми соціально-економічного розвитку  селищної ради на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ 

4. Про план роботи селищної ради на 2022 рік. 

Готують: секретар селищної ради,постійні комісії. 

6. Розгляд питань, що стосуються регулювання земельних відносин. 

Готують: відділ правової, кадрової, інформаційної роботи та земельних 

ресурсів 

7.Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів. 

Готують:депутати селищної ради. 

 

 

Перелік 

Основних питань для розгляду на засіданнях постійних комісій 

селищної ради. 

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків,  комунальної 

власності та   енергозбереження: 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 

2022 року. 



2. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

селища за І півріччя  2022 року. 

3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022рік. 

4. Про стан утримання  комунальних доріг селища. 

5. Про стан утримання водопровідної мережі на території селищної ради. 

6. Про  програми соціально-економічного та культурного розвитку селища на 

2023 рік. 

7. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

8. Про план регуляторної діяльності селищної ради на 2023 рік. 

9.  Про затвердження місцевих податків і зборів на 2023 рік. 

10. Про план роботи на 2023 рік. 

11. Про затвердження місцевих програм на 2023рік. 

12. Про звіт голови постійної комісії на сесії ради. 

 

Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житловокомунального господарства  та екології 

1. Про стан надходження плати за землю з юридичних та фізичних осіб. 

2. Про стан дотримання земельного законодавства суб’єктами господарювання 

на території Рафалівської територіальної громади та ефективності 

використання земель. 

3. Про розгляд земельних питань. 

4. Про дотримання режиму роботи закладами торгівлі. 

5. Про стан утримання жителями селища прибудинкових територій. 

6. Про проведення двомісячника з благоустрою на території селищної ради.  

7. Про затвердження місцевих програм на 2023рік. 

8. Про розгляд проектів регуляторних актів. 

9. Про благоустрій територій селищної ради. 

10. Про план роботи комісії на 2023рік. 

11. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

12.  Про затвердження місцевих податків і зборів на 2023 рік. 

13. Про звіт голови постійної комісії на сесії ради. 

 

 

Постійна комісія з питань регламенту , депутатської діяльності та етики, 

прав людини , законності, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів , протидії та  запобігання корупції, освіти, культури, молоді , 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, 

підприємництва та  сфери послуг: 

1. Про організацію харчування дітей в шкільних та дошкільних закладах 

селища. 

2. Про стан дитячої бездоглядності на території селищної ради. 

3. Про оздоровлення та відпочинок дітей в літній період. 

4. Про стан організації культурно-масових заходів в селищі. 

5. Про  стан та перспективи розвитку освітніх закладів ТГ. 

6. Про розвиток спорту на території селищної ради. 



7. Про забезпечення соціальної і матеріальної підтримки найбільш вразливих 

верств населення територіальної громади. 

8. Про надання грошової та матеріальної допомоги жителям територіальної 

громади. 

9.Про участь депутатів в пленарних засіданнях сесії селищної ради. 

10. Про декларування доходів депутатів селищної ради. 

11. Про план роботи комісії на 2023рік. 

12. Про місцеві програми на 2023 рік. 

13. Про селищний бюджет на 2023 рік. 

14. Про звіт голови постійної комісії на сесії ради. 

 

 

Організаційне забезпечення діяльності селищної ради 

  

1. Організаційне забезпечення  

проведення засідань 

постійних комісій селищної 

ради 

За 

узгодженням  

Секретар селищної  

ради,  Голови 

постійних комісій 

селищної 

ради,відповідні відділи  

селищної ради 

2.  Організаційне забезпечення 

проведення пленарних 

засідань селищної ради 

відповідно 

до 

регламенту 

селищної 

ради 

Секретар селищної 

ради,   

відділи селищної ради 

3. Здійснення контролю за 

ходом виконання рішень 

селищної ради 

протягом 

року 

Секретар селищної 

ради,  Голови 

постійних комісій 

селищної ради, 

відповідні відділи  

селищної ради 

4. Надання консультативно-

методичної допомоги 

депутатам селищної  ради з 

питань здійснення  

повноважень, підготовки 

проектів рішень селищної 

ради, тощо 

Постійно Секретар селищної 

ради,   

відділи  селищної ради 

5.  Аналіз та узагальнення заяв, 

скарг фізичних та юридичних 

осіб до депутатів селищної  

ради щодо поліпшення 

діяльності органів і 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 

 за 

підсумками 

року 

Секретар селищної 

ради,  депутати 

селищної  ради,  

відділи селищної ради 



6. Аналіз участі депутатів 

селищної ради у засіданнях 

постійних комісій, пленарних 

засіданнях селищної ради 

 за 

підсумками 

кварталу 

Секретар селищної 

ради,  депутати 

селищної 

 ради,  

відділи селищної ради 

7. Підготовка звітів депутатів 

селищної ради за підсумками 

роботи у 2022 році 

грудень 2022 Секретар селищної 

ради,  депутати 

селищної 

 ради,  

відділи селищної ради  

 

8. Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 

протягом 

року 

Секретар селищної 

ради,  депутати 

селищної 

 ради,  

відділи селищної ради  

 

9. Проведення зустрічей з 

мешканцями громади, робота 

в округах 

протягом 

року 

Секретар селищної 

ради,  депутати 

селищної ради  

10.   Виконання доручень 

виборців, вивчення 

громадської думки 

протягом 

року 

Секретар селищної 

ради,  депутати 

селищної ради  

 

 

Секретар   селищної ради                          Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ______________ 2021 року                                                                      проект                                                                          

 

Про передачу земельної  ділянки  

в оренду._____________________         

 

          Розглянувши клопотання громадянки Адамчук Марії Петрівни від 25.11.2021 року вх. 

№  03-03/36, керуючись статтями 12, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Передати громадянці Адамчук Марії Петрівні в оренду строком на 10 (десять) років 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620855400:02:002:0446) загальною площею 0,0579 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови, яка  

розташована в межах населеного пункту смт. Рафалівка вул. Богдана Хмельницького, 40і/6  

Вараського району Рівненської області.  

          3. Доручити селищному голові Совгутю В.С. від імені селищної ради укласти договір 

оренди земельної ділянки з громадянкою Адамчук Марією Петрівною,  встановивши розмір 

орендної плати в сумі 2027,46 грн в рік, що становить 3 (тир) відсотки від нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту смт. Рафалівка. 

          3. Громадянці Адамчук Марії Петрівні зареєструвати право оренди на земельну 

ділянку в порядку, визначену законодавством. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія   VIIІ скликання 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2021 року  

 

                     проєкт  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянина  Макаренка Петра Петровича від 02.12.2021 

року вх. № 03-03/____, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного 

кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Макаренку Петру Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) в межах смт. Рафалівка   вул. Ватутіна, 7 Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Макаренку Петру Петровичу  земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620855400:01:004:0045) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1500  

га, в межах смт. Рафалівка   вул. Ватутіна, 7   Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка 

перебуває у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Макаренку Петру Петровичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії Людмила БУЛАН 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання  

 

 
 

від ___________2021 року                                                                         проект 

 

Про затвердження Програми поводження  

з твердими побутовими відходами на території  

Рафалівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік. 

 

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

відповідно до положень Законів України «Про відходи»,  «Про благоустрій населених 

пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження 

Програми поводження з твердими побутовими відходами»,  селищна  рада  

 

                                                         в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на території  

Рафалівської  селищної  територіальної громади на 2022 рік (Додаток 1). 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро 

МАКСИМЧУК). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                        Василь 

Совгуть 

 

 

 
 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 



                                 Додаток 1  

                                                             до проекту рішення  Рафалівської  

                                                                                                   селищної ради   від ________ року 
 

 

Програма 

поводження з твердими побутовими відходами на території Рафалівської 

селищної територіальної громади Вараського району Рівненської області 

на 2022 рік. 

 

Паспорт 

Програми поводження з твердими побутовими відходами  на території 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

2. Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3. 
Підстави для прийняття 

програми 

Закони України «Про відходи, «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про 

охорону навколишнього природнього 

середовища  

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ правової, кадрової, інформаційної 

роботи та земельних ресурсів 

5. Учасники програми Рафалівська селищна рада 

6. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

тис.грн. 

 

 

8. 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджет Рафалівської селищної ради, а 

також інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

 

 

2. Загальні положення. 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі 

життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні 

матеріали тощо) і накопичуються у жилих будинках, громадських, 

навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є 

те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі 

складові частини компонентів ТПВ називається морфологічним складом. 

Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення 

та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що 

забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче 

накопичення відходів, не є винятком і територія нашої громади. Розрив між 



прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на 

запобігання їх утворенню, розширення утилізації, знешкодження та 

видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й 

загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого 

удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та світового досвіду 

всієї правової, нормативно-методичної та техніко-економічної системи 

поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з побутовими 

відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування 

заходів на місцевому та державному рівнях. 

Практичний досвід поводження з ТПВ європейських країн свідчить про 

те, що необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та 

перероблення ТПВ, яка забезпечує використання відходів як вторинної 

сировини згідно вимог екологічної безпеки. Це дозволить менше 

захоронювати відходи на полігоні ТПВ та розвивати потужності з комплексної 

переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, залучаючи їх у 

виробничий обіг. 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території 

Рафалівської селищної територіальної громади Вараського району Рівненської 

області на 2022 рік (надалі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та 

узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, 

ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-

економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, 

спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ, та напрями 

діяльності, спрямовані на запобігання утворенню ТПВ: їх збирання, 

транспортування, зберігання, оброблення, сортування, перероблення, 

утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за 

цими операціями та нагляд за місцями видалення. 

 

3. Мета і завдання Програми. 

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної 

політики в сфері поводження з твердими побутовими відходами, яка 

спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу 

відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. 

Для досягнення мети Програми передбачається: 

- реформування системи санітарного очищення; 

- організація повного охоплення жителів громади збиранням та вивезенням 

ТПВ; 

- взяття під контроль некерованих потоків відходів, які у даний час формують 

стихійні звалища; 

- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для 

запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, 

рекультивацію земельних ділянок; 

- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних 

високоефективних методів збирання, перевезення, сортування та утилізації. 

Основні завдання Програми: 

- зменшення обсягів утворення відходів та захоронення їх на звалищах; 



- повторне використання ресурсоцінних компонентів ТПВ;        

- розроблення та врегулювання тарифів; 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 

- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та проведення обліку 

і звітності; 

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення. 

 

4. Шляхи реалізації Програми. 

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та 

впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити 

поступове втілення запланованих дій: 

- затвердити та оприлюднити Програму; 

- охопити послугами зі збору та вивезення ТПВ усе населення громади; 

- запровадити сталу систему з роздільного збирання твердих побутових 

відходів; 

- постійно проводити інформаційно-просвітницьку роботу з населенням; 

- проводити моніторинг втілення Програми; 

- планування фінансування Програми на наступні роки. 

 

4.1.  Заходи з впровадження роздільного збирання ТПВ та заходи з 

мінімізації утворення відходів. 

Враховуючи досвід з втілення роздільного збору у різних населених 

пунктах України, його введення потрібно впроваджувати з постійною 

інформаційною підтримкою.  

Важливим завданням мінімізації утворення відходів є відмова жителів 

від придбання та використання виробів із пластику: пакетів, контейнерів для 

продуктів, пластикової тари, одноразової посуди тощо. Як альтернатива, 

необхідно рекомендувати використовувати багаторазові сумки, паперові 

пакети для пакування продуктів харчування, паперовий одноразовий посуд 

тощо. Відмова від споживання їжі та напоїв із пластикової тари дозволять не 

тільки покращити навколишнє природне середовища, але й здоров’я жителів 

громади. 

 

4.2. Проведення інформаційно-просвітницької та агітаційної роботи. 

Важливою умовою впровадження Програми є постійна робота з 

населенням. Населення повинно бути інформовано про наявність цієї 

Програми, про її мету, завдання та цілі, про терміни виконання та досягнуті 

результати. 

Інформаційну кампанію потрібно проводити постійно. За інтенсивністю 

інформаційна кампанія розподіляється таким чином, що найбільшу кількість 

інформації потрібно донести населенню у період реалізації роздільного 

збирання відходів та запровадження нових послуг. 

Сприйняття Програми та участь населення у її впровадженні відіграють 

вирішальне значення в успішності втілення самої Програми та отриманні 

результатів. 



Основними етапами агітаційної роботи щодо поводження з ТПВ та 

широкої участі населення у роздільному збиранні ТПВ є: 

- етап інформування; 

- етап переконання; 

- етап нагадування. 

Етап інформування – це ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на 

довкілля, реальним станом речей у сфері поводження з відходами та 

перевагами роздільного збирання ТПВ. Головна мета цього етапу – це 

обізнаність населення з проблемою та розуміння того, що її потрібно 

вирішувати.  

Наступним етапом проведення інформаційної кампанії є етап 

переконання, мета якого – формування позитивної думки про необхідність 

свідомої участі у роздільному збиранні ТПВ через засоби масової інформації, 

зовнішню рекламу, зустрічі, уроки у школах та ін.. Етап переконання триває 

до повного впровадження роздільного збирання ТПВ.  

Етап нагадування – це найбільш віддалений за часом етап проведення 

агітаційної кампанії. Він застосовується вже при сталій системі роздільного 

збирання ТПВ і ставить на меті нагадування населенню. 

Завдяки цим заходам в громаді зросте рівень інформованості населення 

щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами та підвищиться 

ефективність впровадження нових сучасних технологій поводження з 

побутовими відходами. 

 

5. Очікувані результати від виконання Програми. 

        Виконання програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне 

середовище; 

- покращити стан навколишнього природного середовища; 

- організації збору та вивозу ТПВ; 

- впровадження системи роздільного збору ТПВ; 

- збільшити обсяги збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів 

як вторинної сировини; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- підвищення культури населення в поводженні з ТПВ; 

- істотного зменшення кількості правопорушень у сфері забруднення 

навколишнього середовища 

 

6. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми. 

          Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Рафалівської селищної територіальної громади, а також інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовні обсяги видатків 

селищного бюджету на фінансування Програми на 2022 рік наведені в додатку 

1. 



           Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть 

щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний 

рік, виходячи із фінансових можливостей сільського бюджету.  

            Рафалівська селищна територіальна громада самостійно визначає обсяг 

коштів, які можуть бути виділені з місцевого бюджету для реалізації заходів, 

визначених Програмою. 

 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

           Координація заходів, передбачених Програмою, здійснюється 

Рафалівською селищною радою.  

           Загальний контроль за реалізацією програми здійснює постійна комісія 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та 

екології 

 

Секретар ради                                                                            Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАХОДИ  

Програми поводження з твердими побутовими відходами  на території 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Сума 

фінансування, 

грн 

1. Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ твердих побутових 

відходів на території 

Рафалівської територіальної 

громади 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

100,00 

2. Придбання баків, контейнерів 

для роздільного збирання 

твердих побутових відходів 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

500,00 

3. Запровадження роздільного 

збору твердих побутових 

відходів 

2022 рік - Не потребує 

фінансування 

4. Розроблення схем санітарної 

очистки населених пунктів та 

розроблення заходів санітарної 

очистки 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

70,00 

5. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

населенням щодо недопущення 

утворення стихійних 

сміттєзвалищ, впровадження 

схеми роздільного збирання 

твердих побутових відходів 

2022 рік - Не потребує 

фінансування 

6. Забезпечення своєчасної та 

ефективної роботи із збирання та 

вивезення твердих побутових 

відходів від населення 

Рафалівської селищної 

територіальної громади 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

180,00 

7. Обстеження та впровадження 

заходів щодо обслуговування 

діючих сміттєзвалищ твердих 

побутових відходів (обвалування, 

копання ровів, загортання сміття) 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

120,00 

 

 
 

 

Секретар ради                                                                                                     Наталія 

БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання  

 

 
 

від ___________2021 року                                                                         проект 

 

Про внесення змін до рішення Рафалівської 

селищної ради від 25.11.2021 року № 628 «Про 

затвердження цільової селищної Програми  

здійснення землеустрою на території  

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

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

селищна  рада  

 

                                                         в и р і ш и л а : 

 

      1. Внести зміни до рішення Рафалівської селищної ради від 25.11.2021 року № 628 «Про 

затвердження цільової селищної Програми  здійснення землеустрою на території 

Рафалівської територіальної громади на 2021-2025 роки», а саме: 

         1.1.  Доповнити таблицю додатку 1 розділу «Заходи програми» наступним рядком та 

викласти його  в такій редакції: 

         «Спрямування коштів для сплати земельного податку за землі сільськогосподарського 

призначення (землі запасу) Рафалівської селищної територіальної громади», термін 

виконання-2021-2025 роки». 

         1.2. Доповнити таблицю додатку 2 «Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

грограми Рафалівської селищної ради на 2021-2025 роки» рядком 4 та викласти його в 

наступній редакції: 

        «Спрямування коштів для сплати земельного податку за землі сільськогосподарського 

призначення (землі запасу) Рафалівської селищної територіальної громади, рік виконання- 

2022, джерела та обсяги фінансування, 100 000 грн».      

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                    Василь Совгуть 

 

 
 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від ___________ 2021 року  

 

                            проєкт  

Про затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

клопотання громадянина Лебедюка  Михайла  Володимировича  від 02.12.2021  року вх. № 

03-03/99, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянину Лебедюку  Михайлу  Володимировичу  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

в межах с. Лозки  вул. Зарічна,11 Рівненської області. 

          2. Передати  громадянину  Лебедюку  Михайлу  Володимировичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 5620886200:05:047:0273) площею 0,1613 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення,  яка 

розташована в межах  с. Лозки  вул. Зарічна, 11   Рафалівської селищної ради  Вараського   

району Рівненської області. 

        3. Громадянину  Лебедюку  Михайлу  Володимировичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

            

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________ 2021 року  

 

                            проєкт  

Про затвердження проекту  
землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

клопотання громадянки   Лебедюк  Юлії  Олександрівни  від  02.12.2021  року вх. № 03-

03/100, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити громадянці Лебедюк  Юлії  Олександрівні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки  вул. 

Щаслива, 6 Рівненської області. 

          2. Передати  громадянці Лебедюк  Юлії  Олександрівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620886200:05:047:0331) площею 0,2000 га для будівництва та 

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

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення,  яка розташована в межах  с. 

Лозки  вул. Зарічна, 12   Рафалівської селищної ради  Вараського   району Рівненської 

області. 

        3. Громадянці  Лебедюк  Юлії  Олександрівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

            - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________2021 року  

 

                             проєкт  

Про затвердження технічної  
документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянина  Баришнікова  Євгенія  Олександровича  від  

03.12.2021 року вх. № 03-03/101, керуючись статтями  12, 35, 81,  116, 118, 121, 122, 125, 

126 Земельного кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на 

підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Баришнікову  Євгенію  Олександровичу   технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі  (на місцевості) для індивідуального  садівництва   площею 0,1200  га на  території  

Рафалівської селищної ради (за  межами  населених  пунктів)   Вараського  району 

Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину Баришнікову  Євгенію  Олександровичу   

земельну ділянку (кадастровий номер: 5620886200:05:058:0008) для   індивідуального  

садівництва   площею 0,1200  га  на  території  Рафалівської селищної ради Вараського   

району Рівненської області за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення, яка 

перебуває у користуванні громадянина. 

        3. Громадянину Баришнікову  Євгенію  Олександровичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлокомунального господарства та екології.  (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

Селищний голова                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята     сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від ____________2021 року  

 

                          проєкт  

Про розгляд заяви гр. Шкуратова  А.П. 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши клопотання громадянина Шкуратова  Анатолія  Павловича  від 23.11..2021 

р. вх. №  03-03/96  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину Шкуратову  Анатолію  Павловичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  площею 0,2250 га за 

рахунок земель  запасу сільськогосподарського  призначення (під  господарськими 

будівлями  та  дворами)  в  селі  Лозки     по вул. Польова, 2 Вараського  району Рівненської 

області. 

       2. Громадянину Шкуратову  Анатолію  Павловичу  у  місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

       3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від ___________2021 року  

 

                          проєкт  

Про розгляд заяви гр. Крисюка  Ф.Ф. 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» 

 

      Розглянувши клопотання громадянина Крисюка  Федора  Федоровича   від 24.11..2021 р. 

вх. №  03-03/97  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину Крисюку  Федору  Федоровичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,4400  га за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться за  межами с. Суховоля  вул. 

Кузнецова  Рафалівської селищної ради   Вараського  району Рівненської області. 

       2. Громадянину Крисюку  Федору  Федоровичу  у  місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

       3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.) 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _________2021 року  

 

                                    проєкт  

Про розгляд заяви гр. Крисюк  С.К. 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши клопотання громадянки Крисюк  Світлани  Кирилівни  від 24.11..2021 р. 

вх. №  03-03/98  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянці  Крисюк  Світлані  Кирилівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1500  га за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться за  межами с. Суховоля  вул. 

Кузнецова Рафалівської селищної ради   Вараського  району Рівненської області. 

       2. Громадянці  Крисюк  Світлані  Кирилівні  у  місячний термін звернутись до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

       3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята     сесія   VIIІ скликання  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2021 року  

 

                         проєкт  

Про розгляд заяви гр. Кравець  Т.М. 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши клопотання громадянки  Кравець  Тетяни  Миколаївни  від  03.12.2021 р. 

вх. №  03-03/102  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 35, 81, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянці  Кравець  Тетяні  Миколаївні   дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для  індивідуального  

садівництва  площею 0,0692  га за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення   

на  території  Рафалівської  селищної  ради  (за  межами  населених  пунктів)   Вараського  

району Рівненської області. 

       2. Громадянці  Кравець  Тетяні  Миколаївні  у  місячний термін звернутись до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

      3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята     сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від _______________2021 року  

 

                          проєкт  

Про розгляд заяви гр. Володько  Г.М. 
«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши клопотання громадянки  Володько  Ганни  Миколаївни  від  03.12.2021 р. 

вх. №  03-03/103  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 35, 81, 116, 118, 121, 122, 

125, 126, 140 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянці  Володько  Ганні  Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для  індивідуального  

садівництва  площею 0,0407   га за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення   

на  території   Рафалівської  селищної  ради  (за  межами  населених  пунктів)   Вараського  

району Рівненської області. 

       2. Громадянці  Володько  Ганні  Миколаївні  у  місячний термін звернутись до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

       3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлокомунального господарства та екології. (Максимчук  П.І.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь  

СОВГУТЬ 

 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIIІ скликання 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2021року                                                                  проект  

                       

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

клопотання громадянки  Килюшик Ганни Дементіївни від 29.11.2021 р. вх. № 03-03/164  

керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Килюшик Ганні Дементіївні проект землеустрою  щодо 

відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського 

господарства в межах  с. Мостище вул. Шевченка Вараського  району Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Килюшик Ганні Дементіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:03:001:0056) площею  0,4561 га для  ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, 

яка розташована в межах с. Мостище вул. Шевченка Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Килюшик Ганні Дементіївні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.   

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро 

МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець   

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIIІ скликання 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2021року                                                                   проект 

                      

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

клопотання громадянки  Борсук Ольги Іванівни від 25.11.2021 р. вх. № 03-03/163  

керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Борсук Ользі Іванівні проект землеустрою  щодо відведення 

земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського господарства в межах  

с. Великий Жолудськ  вул. Застав’є Рівненської області. 

        2. Передати громадянці  Борсук Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:05:014:1457) площею  0,3005 га для  ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, 

яка розташована в межах с. Великий Жолудськ  вул. Застав’є Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянці Борсук Ользі Іванівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.   

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро 

МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 
 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець   

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIIІ скликання 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2021року                                                                   проект 

                      

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

заяву громадянина  Коханець Володимира Опанасовича від 16.11.2021 р. вх. № 03-03/159  

керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Коханець Володимиру  Опанасовичу проект землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  ведення особистого селянського 

господарства в межах  с. Великий Жолудськ  вул. Марії Молочко Рівненської області. 

        2. Передати громадянину  Коханець Володимиру  Опанасовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:01:002:0144) площею  0,3439 га для  ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення, яка розташована в межах с. Великий Жолудськ  вул. Марії Молочко 

Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області. 

        3. Громадянину  Коханець Володимиру  Опанасовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.   

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро 

МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець   

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

                                  

від ____________2021року                                                                          проект 

                                            

   Про затвердження технічної  

   документації із землеустрою щодо 

   встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

       Розглянувши клопотання громадянки  Гольонко Валентини Григорівни від 23.11.2021р. 

вх. № 03-03/162, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу 

України, статтями  25, 55  Закону України “ Про землеустрій ”, на підставі статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, селищна рада                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці Гольонко Валентині Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Мостище вул. Шевченка, 34 Вараського району 

Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці Гольонко Валентині Григорівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:03:001:0055) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, в межах 

с. Мостище вул. Шевченка, 34 Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянки. 

     3.  Громадянці Гольонко Валентині Григорівні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства. 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець   



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     

                                

від ____________2021року                                                                          проект 

                                            

   Про затвердження технічної  

   документації із землеустрою щодо 

   встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

 

       Розглянувши клопотання громадянки  Шкіндер Софії Іванівни від 22.11.2021р. вх. № 

03-03/161, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного кодексу України, 

статтями  25, 55  Закону України “ Про землеустрій ”, на підставі статті 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні ”, селищна рада                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці Шкіндер Софії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Чучеве вул.Ставкова, 14 Вараського району 

Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці Шкіндер Софії Іванівні земельну ділянку 

(кадастровий номер 5620881500:04:001:0086) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, в межах 

с. Чучеве вул. Ставкова, 14 Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської 

області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка перебуває у користуванні 

громадянки. 

     3.  Громадянці Шкіндер Софії Іванівні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства. 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята   сесія VIIІ скликання 

 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _________________2021року                                                                     проект      

             

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність. 

 

       Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

клопотання громадянина  Степчука Петра Володимировича від 16.11.2021 р. вх. № 03-

03/160, керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Степчуку Петру Володимировичу проект землеустрою  

щодо відведення земельної  ділянки  у власність для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах с.Великий Жолудськ вул. 

Незалежності, 14  Рівненської області. 

        2. Передати громадянину Степчуку Петру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 5620881500:05:013:1150) площею  0,2250 га для   будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах с. Великий 

Жолудськ вул. Незалежності, 14 Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області. 

        3. Громадянину Степчуку Петру Володимировичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства; 

           - використовувати земельну ділянку відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.   

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець   



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ______________ 2021року                                                                           проект 

 

Про розгляд заяви гр. Хондоки М.В. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянина Хондоки Миколи Васильовича від 16.11.2021 р. вх. № 

03-03/158 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна ради 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину Хондоці Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3300га за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться  в с.Великий Жолудськ вул. Тиха 

Вараського району Рівненської області. 

       2. Громадянину Хондоці Миколі Васильовичу у місячний термін звернутись до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

       3. Після розроблення проекту  землеустрою та внесення відомостей про земельні 

ділянки до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.. 

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово - комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Василь 

СОВГУТЬ 
 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Ніна Кухарець   

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята     сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від _____________ 2021 року  

 

                                    проєкт  

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки    Шуриберко  Надії  Василівни  від 06.12.2021 

року вх. № 03-03/104, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 Земельного 

кодексу України, статтями  25, 55  Закону України “Про землеустрій”, на підставі статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Шуриберко  Людмилі  Василівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки   вулиця  Набережна, 15  Рафалівської 

селищної ради   Вараськоко   району  Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці   Шуриберко  Людмилі  Василівні    земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:002:0135) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 

га, в межах с. Лозки   вулиця  Набережна,  15  Рафалівської селищної ради  Вараського  

району  Рівненської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, яка 

перебуває у користуванні громадянки.  

        3. Громадянці  Шуриберко  Людмилі  Василівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, 

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро Максимчук). 

 

                   Селищний голова                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

 

 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія   VIIІ скликання  

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _____________2021 року                                  проєкт  

 

Про розгляд заяви гр. Гошко Ю.А. 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність». 

 

      Розглянувши заяву громадянина  Гошко Юрія Антоновича  від 07.12.2021 р. вх. №  03-

03/38  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, керуючись статтями 12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Надати громадянину  Гошко Юрію Антоновичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого 

селянського господарства площею 0,1170 га за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться  в смт. Рафалівка  вул.  Горького 

Рафалівської селищної ради   Вараського    району Рівненської області. 

      2. Громадянину  Гошко Юрію Антоновичу  у  місячний термін звернутись до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

      3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області для його затвердження та передачі 

земельної ділянки у власність.  

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

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології  (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                  Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан   

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я                                   ПРОЄКТ 

 

 

від     грудня 2021 року                                                                       № 

 

 

Про бюджет 

Рафалівської селищної територіальної громади 

на 2021 рік 

 

17544000000 

(код бюджету) 

 

 Керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23   

частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України „Про   місцеве 

самоврядування   в  Україні”, Законом  України  «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік» , іншими  чинними   нормативно — правовими актами з 

цих питань,  за погодженням з постійними  комісіями селищної ради, 

Рафалівська селищна рада  

 

     в и р і ш и л а : 

 

1.Визначити на 2022 рік: 

       доходи селищного бюджету на 2022 рік в сумі 59 315 400 гривен,  у тому 

числі  доходи   загального   фонду   селищного   бюджету  визначити у   сумі    

59 272 700 гривен,  спеціального    фонду  –  42 700 гривен.  

     видатки селищного бюджету в сумі 59 315 400 гривен, в тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету – 59 272 700 гривен, видатки 

спеціального фонду селищного бюджету – 42 700 гривен.  

      оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі  

118545  гривен, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду 

селищного бюджету, визначених цим пунктом.  

 

2.  Затвердити   бюджетні призначення розпорядникам коштів селищного 

бюджету на 2022 рік, в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами.  

 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти. 



 

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих 

програм у сумі 1 866 460 гривен  . 

 

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на  2022 рік: 

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,  трансферти, визначені 

статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 

статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а 

також  такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік»; 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 72  Бюджетного кодексу України; 

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 

бюджету на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного 

кодексу України: 

- екологічний податок; 

- власні надходження бюджетних установ; 

- кошти від продажу земельних ділянок; 

- цільові фонди 

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15,  пунктом 10 

частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету територіальної громади  згідно з відповідними пунктами частини 

першої статті  71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію 

заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, 

а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами 

абзацу другого пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на: 

- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок  надходжень екологічного 

податку); 

- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень 

бюджетних  установ); 

- на витрати визначені положенням про цільовий фонд. 

 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на: 

1. оплату праці працівників бюджетних установ; 

2. нарахування на заробітну плату; 

3. придбання медикаментів та перев’язувальних  матеріалів; 

4. забезпечення продуктами харчування; 

5. оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

6. соціальне забезпечення; 

7. поточні трансферти місцевим бюджетам; 

8. оплата енергосервісу. 



 

9. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, 

пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

надати фінансовому відділу Рафалівської селищної ради право у межах 

поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на 

депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

періоду. 

 

10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України 

надати право фінансовому відділу Рафалівської селищної ради отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття 

тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язані із забезпеченням 

захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 

періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 

виконання норм Бюджетного кодексу України: 

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

року № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу 

складання  та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 10.09.2014р. за № 1103/25880 (зі змінами),  забезпечити 

розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження 

фінансовому відділу Рафалівської селищної ради протягом 30 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45  днів з 

дня набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних  

коштів та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі; 

3) забезпечення  доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: здійснити публічне представлення та публікації 

інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 

призначення щодо яких  визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за 

формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 

року; оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечити у повному обсязі проведення  розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом енергоносіїв у межах встановлених розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання. 

12. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі 

виконання бюджету  територіальної громади: 



1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за 

бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також 

збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо 

за загальним та спеціальним фондом бюджету) здійснюються за рішенням 

виконавчого комітету Рафалівської селищної ради, погодженим з постійною 

комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження; 

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий 

відділ Рафалівської селищної ради за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі 

економічної класифікації видатків бюджету. 
   
13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

 

14. Додатки за № 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

 

16. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ). 

 

 

 

 

 Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Одинадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

від  _____ грудня  2021 року                                                       № ПРОЄКТ 

 

Про звернення Рафалівської селищної ради до 

Президента України, Верховної Ради України 

щодо неприпустимості набрання чинності 

проєктом закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» (реєстр.№ВР 5600) 

 

         Відповідно до статтей 25, 49, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 13, 19 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», Рафалівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення  до Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості набрання чинності 

проєктом закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 5600) (звернення додається). 

2. Апарату селищної ради направити дане рішення зі зверненням до  

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. 

3.  Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Рафалівської селищної 

ради  ради. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини , 

законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, протидії та  

запобігання корупції, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я,  соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг 

(Галина ЧУГАЙ). 

Селищний голова                                                                Василь СОВГУТЬ 

 
Проєкт рішення підготовлено фракцією Політичної партії  

«Європейська солідарність» у Рафалівській селищній раді. 
 

Депутат Рафалівської селищної  ради 

ПП «Європейська солідарність»                         Марія АНТОНЮК 



Кабінету Міністрів України 

 вул Грушевського 12/2, м Київ, 01008 

 

 

Звернення Рафалівської селищної ради  

до Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості 

набрання чинності проєктом закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 5600) 

30 листопада 2021 р. Верховна Рада України схвалила у другому читанні і 

в цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень» (реєстр. №5600). 

За експертною оцінкою провідних бізнес-асоціацій українських і 

іноземних підприємців, інвесторів, роботодавців, платників податків – у т.ч. 

Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгової палати, Спілки 

українського бізнесу – даний закон, по суті, є оголошенням податкового 

терору. Він кардинально розширює права працівників Державної податкової 

служби України, повертає до життя забуті після 2014 року практики 

«азаровщини» і робить безправним український бізнес.  

Зокрема, згаданий проєкт передбачає: 

1) списання податкових боргів з рахунків підприємств без рішення суду (на 

91ий день заборгованості); 

2) право Державної податкової служби надсилати запити не за фактом 

порушення, а за підозрою у несплаті податків - запити ДПС 

перетворяться на інструмент тиску на бізнес з метою отримання хабарів; 

3) заборону на виїзд за кордон директора підприємства, що має 

заборгованість із сплати податків, чим порушується право на свободу 

пресування, гарантоване Конституцією України. 

4) стягнення податку на прибуток наперед, шляхом заборони включати 

50% збитків минулого року, що мали б зменшити базу оподаткування. 

Впевнені, що такі кроки суттєво погіршать бізнесовий та інвестиційний 

клімат України, який вже суттєво постраждав через пандемію коронавірусу і 

економічну кризу, призведуть до зростання рівня корупції і порушення 

основних прав і свобод людини. 

Також звертаємо Вашу увагу, що вищезазначений закон суттєво збільшує 

податковий тиск на сільськогосподарських виробників, на малий бізнес та 

створює суттєві інфляційні ризики, призведе до  тінізації виробництва та збуту 

сільгосппродукції. 

Зокрема, закон передбачає: 

1) суттєве підвищення податкового тиску на усіх без винятку власників і 

користувачів сільськогосподарських земель, у тому числі 

мікровласників: для ділянок за межами населеного пункту через 

запровадження мінімального податкового зобов’язання податок зростає 

з діючих 200 грн. (а власники-пенсіонери взагалі звільнені від сплати 



податку) до 1500 грн з кожного гектара; 

2) індексацію ставок ренти на воду та ліс, що призведе до подорожчання на 

14,5% дров та води, потрібних людям; 

3) запровадження податку на доходи фізичних осіб з усієї вирощеної 

продукції, якщо її сукупна вартість перевищує 72 тис. грн. (12 

мінімальних зарплат) (зараз усе, що вирощене на ділянці менше 2 га не 

оподатковується) – це може суттєво підвищити ціни – зокрема, на овочі і 

фрукти; 

4) починаючи з третього продажу нерухомості за рік запроваджується 

податок на рівні 18%, що неминуче призведе до додаткового 

підвищення цін на житло, адже наразі частина компаній, які працюють 

на ринку нерухомості, є суб’єктами спрощеної системи оподаткування, 

обліку і звітності (зокрема, єдиний податок – 5%); 

5) збільшення плати за використання радіочастотами на 5%, що призведе 

до подорожчання мобільного зв’язку. Таким чином порушено 

меморандум з провідними операторами мобільного зв’язку, який 

підписав уряд в 2019 р.  

Впевнені, що згадані негативи прийнятого закону призведуть до суттєвого 

посилення інфляції, зниження рівня довіри між державною владою, місцевим 

самоврядуванням і бізнесом, а також – через суттєве погіршення бізнесового і 

інвестиційного клімату – всупереч назві закону, вкрай негативно відіб’ються 

на доходах і державного, і місцевих бюджетів. 

У зв’язку з зазначеним вище, звертаємося: 

 до Верховної Ради України з вимогою поставити на голосування і 

підтримати проект Постанови «Про скасування рішення Верховної Ради 

України від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проекту 

Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень" (№5600 від 02.06.2021)»; 

до Президента України – з вимогою повернути Закон "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021) 

до Верховної Ради України (застосувати право вето).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        проєкт 

     УКРАЇНА 

 РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VІІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

                                              
 

Про Програму підтримки та соціального  

захисту громадян, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради з 

питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та з 

питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

антикорупційної діяльності та гуманітарних питань,  селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  Програму підтримки та соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  

селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав 

людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

протидії та запобігання корупції , освіти, культури, молоді, фізкультури   і 

спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, підприємства та 

сфери послуг(Галина ЧУГАЙ), відділ соціального захисту Рафалівської 

селищної ради. 

          

       

            Селищний  голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                            рішенням  селищної ради  

                                              від  №  
 

 

 

 

 

 

 

Програма 

підтримки та соціального захисту 

громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи,  

на 2022 рік 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



  Паспорт Програми 

 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, 

на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Рівненщина належить до регіону, який  постраждав від аварії на ЧАЕС. 

Програма соціального захисту громадян Рафалівської територіальної громади, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022 рік (далі – 

Програма) спрямована на захист постраждалих від Чорнобильської 

катастрофи громадян, які мешкають на території Рафалівської територіальної 

громади, та передбачає розв’язання проблем соціального характеру та 

оздоровлення постраждалих. В основу програми покладені основні положення 

щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, соціального захисту потерпілого населення. 

Програма базується на принципах: - пріоритету життя та здоров’я людей, які 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи; - забезпечення координації 

діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що 

вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення: 

передбачення та виділення коштів при формуванні місцевого бюджету для 

надання соціальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на території громади.             

Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII "Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів" було 

внесено зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, 

1
1. 

Ініціатор 
розроблення 
Програми 

 Рафалівська селищної ради 

3
2. 

Розробник Програми  Рафалівська селищної ради 

5
3. 

Відповідальний 
виконавець 
Програми 

 Рафалівська селищна рада  

6
4. 

Учасники Програми Рафалівська селищна рада, відділ соціального 
захисту населення Рафалівської селищної ради 
Вараського району Рівненської області, фінансовий 
відділ Рафалівської селищної ради   

7
5. 

Термін реалізації 
Програми 

2022 рік 

6. Перелік бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні Програми  

Місцевий бюджет 

  7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми 

100000,00 



які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", якими значно 

звужено соціальні гарантії для постраждалих громадян. 

За даними управління соціального захисту населення Вараської РДА, 

повідомлень старостинських округів станом на 2021 на території Рафалівської   

територіальної громади проживає понад 4000   громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Враховуючи те, що упродовж останніх років Уряд тримає чітку позицію 

щодо децентралізації повноважень, необхідно винайти можливість та 

максимально забезпечити збереження здоров’я громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 

дітей та їх надійний соціальний захист на місцевому рівні.  

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний  захист  

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 91  

Бюджетного кодексу України, згідно з іншими  нормативними  актами та на 

підтримку ініціативи громадськості, розроблено програму підтримки 

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,   на 2022 рік. 

 

Розділ 2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є: 

збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

удосконалення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;  

посилення уваги суспільства до проблем подолання наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

координація  дій  органів  влади,  громадських  організацій, благодійних  

фондів,   діяльність  яких  має  «чорнобильську»  спрямованість. 

 

Розділ 3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми,  обсяг та джерела 

   фінансування,  строки та етапи виконання Програми 

 

Шляхами і засобами розв'язання проблеми Програми є:  

пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування постраждалих громадян; 

позачергове (першочергове) зубопротезування (за винятком 

зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них); 

часткове забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;  

забезпечення ефективного соціального захисту постраждалого 

населення громади. 

Виконання Програми забезпечить проведення невідкладних заходів, 

спрямованих на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне лікування 



постраждалих, ефективний соціальний захист громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території 

Рафалівської селищної  ради. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, бюджетів 

громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, визначаються із врахуванням фінансових можливостей бюджетів. 

 Орієнтовані обсяги фінансування Програми із місцевого бюджету 

складають Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін 

до  місцевого бюджету, передбачених Програмою для кожного головного 

розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в 

цілому.  

Програма виконується протягом 2022 року. 

 

 Ресурсне забезпечення Програми 
  
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання, роки, тис.грн Усього витрат виконання 

тис.грн 

2022 

1 2 3 

Обсяг ресурсів В межах бюджетних призначень  

у тому числі:   

Бюджет Рафалівської 

селищної ради 

100000,00 100000,00 

Кошти інших джерел   

 
 



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми 

               Найменування 

завдання 

Найменування заходу Головні виконавці, 

розпорядники коштів 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

обласний, 

районний, міський, 

інші бюджети) 

Прогнозова-ний обсяг 

фінансових ресурсів для 

виконання 

1 2 3 4 5 

 І. Соціальний захист    

Забезпечення 

ефективного 

соціального захисту 

населення, 

постраждалого 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи  

Надання  соціальної, інформаційної 

допомоги учасникам ліквідації 

наслідків  аварії  на ЧАЕС, інвалідам-

чорнобильцям, громадянам, 

евакуйованим із зони відчуження   

Рафалівська селищна 

рада 

Державний,   

місцевий бюджет 

У межах фінансових 

можливостей 

 Вивчення умов проживання осіб, 

постраждалих від аварії на 

Чорнобильській АЕС   

Виконавчий комітет 

Рафалівської селищної 

ради,  Служба у справах 

дітей, Відділ соціального 

захисту населення, 

старостинські округи, 

громадські організації 

На безоплатній 

основі 

 

 Забезпечення житлом  постраждалих 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи віднесених до категорії І , 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС і потерпілих 

дітей, яким встановлено інвалідність, 

повязану з наслідками 

Чорнобильської катастрофи  

 Рафалівська селищна 

рада 

Місцевий  бюджет 

 

        

У межах фінансових 

можливостей 



 Передбачити кошти для 

відшкодування вартості проїзду 

громадянам один раз у рік  (п. 19 ст. 20 

Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи») 

Рафалівська селищна 

рада  

Районний бюджет, 

місцевий бюджет 

 

 

        

У межах фінансових 

можливостей 

 Надання матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю, одиноким 

пенсіонерам з числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

вдовам (вдівцям) учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, дітям  з 

інвалідністю  

Рафалівська селищна 

рада  

Районний бюджет, 

місцевий бюджет  

 

 

        

У межах фінансових 

можливостей 

 ІІ. Охорона здоров’я    

 Пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії І, учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС і потерпілих 

дітей, яким встановлено  інвалідність, 

повязану з наслідками 

Чорнобильської катастрофи . 

Виконавчий комітет 

Рафалівської селищної 

ради, Рафалівська 

амбулаторія загальної 

практики-сімейної 

медицини. 

 (за згодою) 

Державний, 

обласний, 

районний. місцевий 

бюджет 

У межах фінансових 

можливостей 

 

ІІІ. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонується залучити   

Залучено коштів, у тому числі: 

 

У межах фінансових можливостей 

Обласний бюджет У межах фінансових можливостей 

Районний бюджет У межах фінансових можливостей 

Місцевий бюджет                   100000,00 



Розділ 4. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених 

Програмою, та здійснення контролю за її виконанням покладається на 

заступника Рафалівської селищної  ради та відділ соціального захисту 

населення Рафалівської селищної  ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють 

відповідальні виконавці та учасники Програми.  

 

Розділ 5. Результативні показники 

 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

створити в територіальній громаді надійну систему збереження здоров’я 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілих 

внаслідок аварії на ЧАЕС дітей, що сприятиме зниженню рівня їх інвалідизації 

та смертності; 

забезпечити ефективний соціальний захист постраждалого населення 

області для створення належного рівня забезпечення життя. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Одинадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від  _____ грудня  2021 року                                                            № ПРОЄКТ 

 

Про селищну Програму соціального захисту 

окремих категорій населення 

територіальної громади 

«Соціальний захист населення» на 2022 рік. 

 

З метою забезпечення соціальним захистом безробітних селища, які не досягли 

пенсійного віку на випадок їх поховання та надання матеріальної допомоги 

дітям-сиротам, матеріальне стимулювання згідно звернень громадян, учасникам 

бойових дій та ветеранам Ввв, учасників АТО, відповідно до п.22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення виконавчого 

комітету № 98 від 24 листопада 2020 року, відповідно до постанови КМУ № 

558 від 29.04.2004 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», «Порядок 

надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації 

надавачам вартості соціальних послуг» затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 року №450, «Про розгляд проєкту рішення» 

«Про селищну програму соціального захисту окремим категорій населення 

територіальної громади «Соціальний захист населення» на 2022 рік», за 

погодженням з постійними комісіями, селищна рада 

                                                               ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  селищну Програму соціального захисту окремих категорій 

населення територіальної громади «Соціальний захист населення на 2022 рік», 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

 селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестеційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.) 

 

 

 

            Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

Секретар Рафалівської селищної ради 

Наталія Бабецька  



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2021 року                                                                          № проєкт 

 

Про селищну програму 

“Благоустрій  території громади” на 202 рік. 

 

 

 Відповідно до п 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів” від 06 вересня 

2005 року №2807-VI із змінами і доповненнями, з метою поліпшення умов 

праці, відпочинку та побуту громадян на території громади , згідно рішення 

виконавчого комітету № 155  від 09 листопада 2021 року «Про розгляд проєкту 

рішення «Про селищну програму «Благоустрій території громади» на 2021 рік»,  

за погодженням з постійними комісіями, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму “Благоустрій території громади” на 2022 рік, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

 

 

   

 

Селищний голова                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        рішенням Рафалівської селищної ради  

                                                           від __ грудня 2021 року № проєкт 

 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГАМА  

“БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ”  на 2022 рік 

 

Загальна частина. 

 

 Благоустрій селища — комплекс робіт з інженерного захисту , 

розчищення , осушення та озеленення території, а також соціально-

економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання 

мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що 

здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального 

використання , належного утримання та охорон, створення умов щодо захисту і 

відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою Програми є поліпшення умов праці, відпочинку та побуту 

громадян на території громади. 

 

Основні завдання програми. 

 

 Основними завданнями Програми є: 

- утримання територій населених  пунктів громади  у належному стані, їх 

санітарного очищення 

-     збереження об'єктів загального користування; 

− створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених 

пунктів громади; 

− організація належного утримання та раціонального використання територій, 

будівель інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, 

оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення. 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів. 

 

  

Очікувані результати. 

 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

− відловлювання бродячих та бездомних тварин; 



− валку аварійних дерев та обрізання гілок , які заважають повітряним лінія 

електропередач; 

− поточний ремонт шляхового покриття дорожніх  шляхів (вивезення щебеню), 

видалення бур'янів з обочин; 

− благоустрій кладовищ , приведення в належний вигляд пам'ятників та 

братських могил; 

− ліквідацію стихійних звалищ; 

− висівання квітів і догляд за ними; 

− утримання та поточний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення 

− Ліквідацію стихійних звалищ, обвалуванню сміттєзвалища, дослідженню води 

та грунту зі сміттєзвалища 

− Оплату електроенергії вуличного освітлення 

− Організувати прибирання узгоджених вулиць, парків, площ, вивезення 

побутових відходів (сміття) 

З А Х О Д И 

по благоустрою смт. Рафалівка на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування заходів Орієнтовне 

фінансування 

1. Ліквідація стихійних звалищ, обвалування 

сміттєзвалища, дослідження води та грунту зі 

сміттєзвалища 

200000,00 

2. Оплата електроенергії по мережі вуличного  

освітлення територіальної громади 

300000,00 

3. Придбання енергозберігаючих ламп для вуличного 

освітлення 

40000,00 

4. Прибирання узгоджених вулиць, парків, площ, 

послуги автотранспорту по вивезенню  побутових 

відходів (сміття) 

150000,00 

5. Зрізання аварійних дерев 40000,00 

6. Оплата  податків 3000,00 

7. Послуги автотранспорту по грейдеруванню доріг 

комунальної власності громади 

60000,00 

  

Селищний голова                                                       Василь СОВГУТЬ 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 __ грудня 2021 року                                                                         №  проєкт 

 

Про  селищну   програму 

«Розвиток  комунальної   системи 

водопостачання» на 2022 рік 

 

 

   Відповідно пункту 2 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою забезпечення жителів селища якісною 

питною водою, згідно рішення виконавчого комітету № 154 від 09 листопада 

2021 року  «Про розгляд проєкту рішення «Про селищну програму  «Розвиток 

комунальної системи водопостачання» на 2022 рік», за погодженням з 

постійними комісіями,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму «Розвиток  комунальної системи водопостачання» на 

2022 рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням сесії Рафалівської селищної 

 ради від __ грудня 2021 року   № проєкт 

 

  

 

 

ПРОГРАМА 

 

«Розвиток комунальної системи водопостачання» на 2022 рік 

 

 

Мета та основні завдання Програми: 

 

Метою програми є організація та забезпечення безперебійної роботи системи 

водопостачання територіальної громади  та забезпечення населення якісною 

питною водою. 

 

Заходи та фінансове забезпечення Програми: 

 

Фінансове забезпечення Програми  здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених в місцевому бюджеті по загальному та спеціальному фондах, та 

співфінансування з Орендарем.  

Орієнтовний обсяг фінансування  по загальному та спеціальному фондах 

місцевого бюджету складає відповідно: 

 

-   Ліквідація аварійних ситуацій по водопровідній мережі та спорудах  

територіальної громади з орієнтовним обсягом фінансування по 

загальному фонду – 10000,00 грн., по спеціальному фонду – 12,0 тис. грн..; 

- Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Горького та Гагаріна в  

смт. Рафалівка  Володимирецького району Рівненської області з орієнтовним 

обсягом фінансування по спеціальному фонду - 300,0 тис. грн..; 

- Будівництво водопроводу по вулиці Гайдара в смт. Рафалівка 

Володимирецького району Рівненської області з орієнтовним обсягом 

фінансування по спеціальноу фонду - 20,0 тис. грн.. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                             Василь СОВГУТЬ 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2021 року                                                                              №  проєкт 

 

Про селищну програму «Дороги  та 

дорожнє господарство територіальної громади» на 2022 рік 

 

 

 З метою забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів,  відповідно 

до п.22 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” , згідно 

рішення виконавчого комітету № 157  від 09 листопада 2020 року «Про розгляд 

проєкту рішення «Про селищну програму «Дороги та дорожнє господарство 

територіальної громади» на 2022 рік», за погодженням з постійними комісіями, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну програму «Дороги та дорожнє господарство 

територіальної громади » на 2022 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

   

 

 

Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 

 

 

 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішенням сесії Рафалівської селищної  

                                                                    ради від ___ грудня 2021 року  № 

проєкт 

 

ПРОГРАМА 

“Дороги та дорожнє господарство територіальної громади” 

на 2022 рік 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою Програми є проведення ряду заходів, направлених на покращення 

благоустрою вулиць і площ територіальної громади, поліпшення стану доріг, 

забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів, створення сприятливих 

умов для функціонування всіх підприємств, організацій, установ територіальної 

громади, а також створення умов для безпечного проживання жителів 

територіальної громади. 

 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому та інших бюджетах  для визначених Програмою 

заходів. 

 

 

Основні заходи  

            

№ Назва заходів Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

1. Зимове утримання доріг (розчищення доріг від снігу, 

заготівля піску, солі тощо, посипання доріг 

протиожеледними матеріалами) 

100000,00 

2. Поточний ремонт доріг комунальної власності громади 100000,00 

 

 

 

 

   

Селищний голова                                                    Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Одинадцята сесія VІІІ скликання 

У К Р А Ї Н А 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

__ грудня  2021 року                                                                   № проєкт 

 

Про селищну програму проведення дозвілля 

жителів  громади  “Культурно - дозвіллєвий  

комплекс”  на 2022 рік 

 

 

 З  метою забезпечення організації дозвілля для задоволення духовних, 

моральних та інтелектуальних потреб населення територіальної громади, згідно 

рішення виконавчого комітету № 158  від 09 листопада 2021 року «Про розгляд 

проєкту рішення «Про селищну програму  проведення дозвілля жителів 

громади «Культурно-дозвіллєвий комплекс» на 2022 рік», відповідно  до   п. 22   

ст. 26   Закону   України   “ Про   місцеве   самоврядування  в  Україні ”,  

селищна рада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Затвердити   селищну   програму змістовного проведення дозвілля 

населення громади “Культурно - дозвіллєвий комплекс на  2022 рік,  що 

додається. 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної  власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

  

 

 

 

 

Селищний голова                                                    Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                             рішенням сесії Рафаліської селищної  

                                                              ради від  __ грудня 2021 року № проєкт 

 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА  

“ Культурно – дозвіллєвий комплекс “ на 2022 рік 

 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою  Програми  є організація та забезпечення  змістовного дозвілля 

для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення 

громади. 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому бюджеті та кошти спонсорської допомоги для 

визначених  Програмою заходів. 

   

 

Першочергові заходи 

                                                           

 

№ 

п/п 

 

Назва заходів 

Орієнтовни

й обсяг 

фінансуван

ня 

1. Придбання призів, солодощів, короваїв, тортів, грамот та інших 

цінних подарунків учасникам святкових заходів присвячених до Дня 

селища Рафалівка та інших свят (святкових заходів), що 

проводяться на території громади 

50000,00 

 

 

 

Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2021 року                                                                          № проект 

 

Про  селищну  програму 

“Реалізація програм у галузі лісового господарства 

 та мисливства територіальної громади” 

на  2022 рік 

 

 

            З метою поліпшення екологічної ситуації  на території громади, 

забезпечення безперервного невиснажливого і раціонального використання 

лісових ресурсів, здійснення відтворення та утримання лісів в належному 

санітарному стані, на підставі статті 30 Лісового кодексу України, статті 40 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  

керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно рішення виконавчого комітету № 156  від 09 листопада 2021 

року «Про розгляд  проєкту рішення «Про селищну програму «Реалізація 

програм у галузі лісового господарства  та мисливства територіальної громади”  

на 2022 рік»,  за погодженням з постійними комісіями,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити селищну програму  «Реалізація програм у галузі лісового 

господарства  та мисливства територіальної громади”  на 2022 рік» , що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

  

Селищний голова                                           Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                               рішенням сесії Рафалівської селищної ради  

                                           від ____ грудня 2021 року №  проєкт 

 

Селищна програма 

«Реалізація програм у галузі лісового господарства  та мисливства 

територіальної громади”  на 2022 рік  

 1.Мета програми 

 Метою програми є визначення основних напрямів збалансованого 

розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, 

соціальних та економічних функцій лісів. 

 2. Завдання програми 

 Основними завданнями є: 

 1. Сприяння проведенню заходів, спрямованих на проведення 

лісовідновлення лісів, здійснення догляду за протипожежними розривами та 

мінералізованими смугами, створенню лісозахисного лісорозведення, сприяння 

проведенню заходів по виконанню робіт з утримання лісів у належному 

санітарному стані, фінансування робіт по догляду за лісовими культурами, 

догляд за природним поновленням, санітарних рубок вибіркових тощо. 

 2. Затверджувати у видатковій частині селищного бюджету спрямування 

30 відсотків  коштів від збору за спеціальне використання природних ресурсів 

(попенна плата) та зборів, які надійдуть як відшкодування  збитків з винних 

осіб за скоєні правопорушення в галузі лісового та мисливського господарства  

на відтворення лісів. 

3.Фінансове забезпечення виконання програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

4.Основні заходи  та прогнозні обсяги фінансування  

          грн. 

№ Назва заходів Орієнтовне фінансування 

 

1. 

- Проведення лісовідновленя (посів, 

посадка лісових культур); 

- Створення мінералізованих смуг; 

- Здійснення догляду за 

протипожежним розривом та 

мінералізованими смугами; 

- Створення лісозахисного 

лісорозведення; 

- Утримання лісів у належному 

санітарному стані; 

- Догляд за лісовими культурами. 

 

 

Кошти місцевого бюджету 

180000,00 

  

Селищний голова                                                     Василь СОВГУТЬ 

Проєкт підготовлений бухгалтерією селищної ради 

Начальник відділу-головний бухгалтер         Світлана ПОХИЛА 



 
                                                             УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

  

проєкт    

Р І Ш Е Н Н Я 

від _  грудня 2021 року                                                           №  

 

 

Про встановлення виплат матеріальної                                                  

допомоги та преміювання  

селищного голови у 2022 році.   

 

 У  відповідності  до статей 26,59  Закону  України  “Про місцеве  

самоврядування  в Україні”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09 

березня 2006 року № 268  “ Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  

праці  працівників апарату  органів  виконавчої  влади , органів  прокуратури, 

суддів  та   інших   органів...”, Закону України «Про запобігання корупції», 

Положенням про преміювання працівників Рафалівської селищної ради, беручи 

до уваги Колективний договір, селищна рада  

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати селищному голові Совгутю В.С. у 2022 році матеріальну допомогу на 

оздоровлення у розмірі ____________під час надання щорічної відпустки. 

  Виплату матеріальної допомоги на оздоровлення селищному голові  

 Совгутю В.С. у 2022 році здійснити на підставі цього рішення після подання 

 Совгуть В.С. відповідної заяви та за умови наявності коштів у фонді оплати  

  праці. 

2. Надати селищному голові Совгутю В.С. у 2022 році матеріальну допомогу для 

вирішення соціально-побутових питань у розмірі __________________. 

     Виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань  

     у 2021 році провести на підставі цього рішення після подання Совгуть В.С.  

     відповідної заяви та за умови наявності коштів у фонді оплати праці.  

3.  Преміювати селищного голову Совгутя В.С.  у  2022   році ( з 01.01.2022р.  

  по 31.12.2022р. включно)   відповідно   до   його   особистого  вкладу в   

  загальні результати   роботи    у    розмірі ___відсотків посадового окладу 

  щомісячно пропорційно  відпрацьованому  часу, а  також  ____відсотків до  

  професійного свята – Дня місцевого самоврядування, до державних свят: Дня  

  Конституції України та Дня Незалежності України у межах фонду  

  преміювання та у межах затверджених видатків на оплату праці. 

 Щомісячне преміювання  селищного голови  здійснювати на підставі цього  

 рішення. Виплати, передбачені цим пунктом провести на підставі цього 



 рішення і у   межах затверджених видатків на оплату праці. 

Доручити виконавчому комітету Рафалівської селищної ради вносити подання 

на сесію селищної ради щодо позбавлення, зменшення розміру преміювання 

селищного голови у разі порушення ним трудової дисципліни, несвоєчасного 

або неналежного виконання поставлених завдань. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію селищної ради 

з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків,  комунальної власності та   

енергозбереження. 

 

Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                             УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

  

проєкт    

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _  грудня 2021 року                                                           №  

 

                                                                                                                         

Про встановлення надбавки                                                     

селищному голові у 2022 році 

 

 

 У  відповідності  до статей 26,59  Закону  України  “Про місцеве  

самоврядування  в Україні”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09 

березня 2006 року № 268  “ Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  

праці  працівників апарату  органів  виконавчої  влади , органів  прокуратури, 

суддів  та   інших   органів...”, Закону України «Про запобігання корупції», 

Положенням про преміювання працівників Рафалівської селищної ради, беручи 

до уваги Колективний договір, селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

9. Встановити  у 2022 році (з 01.01.2022р. по 31.12.2022р.) селищному 

голові Совгутю Василю Сергійовичу надбавку за високі досягнення у праці  у 

розмірі  ___ відсотків посадового окладу  з врахуванням надбавки за ранг 

державного службовця та надбавки за вислугу років. 

   Виплату проводити на підставі цього рішення і у межах затверджених 

видатків на оплату праці. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію 

селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків,  комунальної 

власності та   енергозбереження. 

 

Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

проєкт 

 

від ____________ 2021 року                                                                                №___ 

 

 Про  Програму  організації харчування дітей 

шкільного та дошкільного віку  

Рафалівської  селищної ради на 2022рік 
 

 

  Відповідно до пунктів 11, 16 розділу І Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» (зі змінами) від 24 грудня  2015 р. 

№ 911-VIII, підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 

статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), 

статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами), 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

(із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів» (із змінами), від 2 лютого 2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), від  24 

березня 2021 р №305 «Про затвердження норм  та Порядку  організації 

харчування у закладах освіти  та дитячих закладах  оздоровлення  та 

відпочинку» ,  від 19 червня 2002 р. № 856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), 

Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р.  № 242/329, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за № 

661/70941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за № 

523/12397, наказу Міністерства освіти  і науки України від 25 червня 2018 р. № 

677 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у 

державних i комунальних закладах загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за № 

865/32317, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 24 червня 2016 р. 

№ 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%25D0%25BF&sa=D&source=editors&ust=1639510606732000&usg=AOvVaw01Rtc_brwsbBXAG2OR-uk6
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%25D0%25BF&sa=D&source=editors&ust=1639510606732000&usg=AOvVaw01Rtc_brwsbBXAG2OR-uk6
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw1ovF35UVmqe-LtQ8zdDToR
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw1ovF35UVmqe-LtQ8zdDToR


 № 563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 2205 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, з метою 

забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не поширюються 

норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням  та 

з метою виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення 

умов оздоровлення та харчування дітей у закладах освіти,  Рафалівська селищна  

рада 

 

вирішила : 
 

1. Схвалити  Програму організації харчування дітей дошкільного  та 

шкільного віку   Рафалівської селищної ради  на 2022 рік(далі -Програма), що 

додається.  

2. Фінансовому відділу  Рафалівської селищної ради  при формуванні  та 

внесенні змін  до бюджету  селищної ради на 2022 рік  в межах  фінансових 

ресурсів передбачити кошти на фінансування  заходів   Програми. 

3. Відділу  освіти,культури,молоді та спорту Рафалівської селищної ради 

забезпечити: 

3.1.Виконання заходів даної програми. 

3.2.Належну організацію  харчування  дітей  та  учнів  у закладах освіти  у  

порядку ,визначеному законодавством та рішеннями селищної ради. 

3.3.Цільове використання коштів ,виділених  на фінансування Програми. 

        4. Контроль за  виконанням  рішення   доручити постійній  комісії з питань 

планування  фінансів, бюджету,  соціально-економічного розвитку 

,інвестиційної політики ,податків ,комунальної власності  та  

енергозбереження(Любов  МОРОЗ) 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

   рішенням Рафалівської 

                        селищної ради                             

   від ___________ №______ 

 

 

 

Програма 

організації харчування дітей шкільного та  дошкільного  віку  

Рафалівської селищної ради  

на  2022 рік 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.  Назва Програми 

Програма  організації харчування дітей 

шкільного та дошкільного віку  

Рафалівської  селищної ради на 2022рік 

2.  

Підстави для 

розробки 

Програми 

Пункти 11, 16 розділу І Закону України від 24 грудня 

2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (зі змінами), стаття 35 

Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 22 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

(зі змінами), стаття 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», стаття 11 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» (із змінами), Закон України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (із 

змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 26 

серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів» (із змінами), від 2 лютого 2011 р. № 116 

«Про затвердження Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість» (із 

змінами),від 24 березня 2021 року №305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації  харчування  

закладах освіти  та дитячих закладах  оздоровлення  

та відпочинку»,  від 19 червня 2002 р. № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (із 

змінами), , затвердженого спільним наказом 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України від 1 червня 2005 р.         № 

242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%25D0%25BF&sa=D&source=editors&ust=1639510606742000&usg=AOvVaw16Z5KfnWPDmzI9y01UPgnZ
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw2Fn1kBB5jsRihOySI57BeK


України 15 червня 2005 р. за № 661/70941, Інструкції 

з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р.     № 

298/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 5 травня 2006 р. за № 523/12397, наказу 

Міністерства освіти  і науки України від 24 червня 

2018 р. № 677 «Про затвердження Порядку створення 

груп продовженого дня у державних i комунальних 

закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за       

         № 865/32317, наказів Міністерства охорони 

здоров’я України від 24 березня 2016 р. № 234 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 

563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за 

          № 1111/35394 

3.  
Замовник 

Програми 

Рафалівської селищна рада Вараського району 

Рівненської області 

4.  
Розробник 

Програми 

Рафалівської селищна рада Вараського району 

Рівненської області 

5.  

Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту   

Рафалівської селищної ради 

6.  
Виконавці 

Програми 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту  Рафалівської 

селищної ради,заклади освіти Рафалівської селищної 

ради,приватні підприємці,фізичні  та юридичні 

особи,які  організовують харчування 

7.  

Основні 

завдання 

Програми 

Створення  єдиної  системи  організації харчування,  

яка  дозволить  удосконалити  діючу  систему  

організації харчування,  поліпшити  контроль  за  

якістю  сировини  й  готової  продукції,  а також  

дасть  змогу  впровадити  єдине циклічне  

чотиритижневе меню  у  закладах освіти,закладах 

дошкільної освіти і водночас, забезпечить ефективне і 

прозоре використання бюджетних коштів.  

8.  Мета Програми  

Забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на 

яких не поширюються норми Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим 

харчуванням.  

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw3zD1ZU8KiIoY8s-vSwy73X
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP


 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Програма  організації  харчування  дітей шкільного та дошкільного віку 

Рафалівської селищної   ради  на  2022  рік  (далі - Програма) розроблена  

відповідно  до  Законів  України  . Для збереження  здоров’я  дітей,  їх  

всебічного розвитку,  навчання  і  виховання, постає питання  створення  умов 

повноцінного і раціонального харчування, яке є одним  із  основних  факторів  

впливу  на здоров’я дітей. 

Державою гарантується забезпечення харчування дітей дошкільного віку, 

учнів 1-4 класів та дітей пільгових  категорій,  тому  організація  харчування  

дітей  у  закладах освіти належить до пріоритетних завдань  Рафалівської 

селищної  ради, як органу місцевого самоврядування. 

Першочерговим  завданням  є  створення  єдиної  системи  організації 

харчування,  яка  дозволить  удосконалити  діючу  систему  організації 

харчування,  поліпшити  контроль  за  якістю  сировини  й  готової  продукції,  а 

також  дасть  змогу  впровадити  єдине циклічне  чотиритижневе меню  у  

закладах освіти,закладах дошкільної освіти і водночас, забезпечить ефективне і 

прозоре використання бюджетних коштів. 

У разі, якщо вартість послуги з харчування дітей або  закупівлі продуктів 

харчування не підпадає під сферу застосування  Закону  України  «Про  

здійснення  державних  закупівель», закупівлю,  по  можливості,  здійснювати  

у інших постачальників,  які здійснюватимуть  постачання  продуктів  

харчування  власним  транспортом  безпосередньо  до   закладів освіти  

9.  
Розділи 

Програми 

І. Загальні положення. 

ІІ. Мета та завдання Програми. 

ІІІ.Заходи щодо реалізації Програми. 

ІV.Фінансове забезпечення Програми. 

VІ. Очікувані  результати виконання Програми. 

VIІ.Контроль за виконанням  Програми. 

10.  
Термін реалізації 

Програми 

Початок: 01 січня 2022 року. 

Закінчення: 31 грудня 2022 року 

11.  
Джерела 

фінансування 

Кошти державного та місцевого бюджетів відповідно 

до кошторису після затвердження його сесією 

Рафалівської селищної ради в межах бюджетних 

асигнувань; залучення грантових, кредитних та 

інших, не заборонених законодавством, коштів на 

реалізацію заходів Програми. 

12.  

Обсяги коштів 

необхідних для 

реалізації 

Програми, грн.,  

2022 рік –    4264,471 тис. грн.  

 ВСЬОГО 4264,471 тис. грн. 



селищної   ради  по  асортименту та в кількості, визначеному  керівниками 

закладів освіти. 

Розробка  Програми  обумовлена  необхідністю  створення  умов  для 

організації  повноцінного  і  якісного  харчування  дітей підпорядкованих 

закладів освіти. 

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого 

покоління захворювань органів травлення, що безпосередньо залежить від 

якості та організації харчування. Тому постала необхідність сприяння 

організації повноцінного, безпечного та якісного харчування у  закладах освіти. 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, 

психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього 

комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з 

основних завдань сучасної освітньої політики при організації освітнього 

процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у 

підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація 

харчування учнів у закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних 

норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою 

і біологічною цінністю, формування відповідального ставлення дітей до 

власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, 

формування культури харчування з ранніх дитячих років. 

У закладах освіти громади здобувають освіту діти та учні, на яких не 

поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині 

забезпечення гарячим харчуванням. Кількість дітей таких категорій є 

динамічною. Програма харчування  дітей дошкільного та шкільного віку 

закладів освіти  Рафалівської  селищної  ради  на 2022 рік  розроблена з метою 

створення умов для повноцінного гарячого харчування дітей дошкільного віку 

та учнів 1-11 класів закладів освіти, на які не поширюються норми Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» та забезпечення безкоштовним гарячим 

харчуванням дітей пільгових категорій, перелік яких зазначено в розділі ІІ. 

«Заходи з реалізації Програми». 

     В оперативному управлінні відділу освіти, культури, молоді та спорту 

перебуває 3 заклади загальної середньої освіти та 5 закладів дошкільної освіти. 

Усі мають власні їдальні та групові кімнати, в яких  створені  відповідні  умови  

для  організації харчування дітей  на достатньому рівні,крім основного корпусу  

закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей»(відсутній харчоблок).  

           Безкоштовним харчуванням у закладах  освіти Рафалівської селищної 

ради забезпечуватимуться: 

• діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

• діти учасників бойових дій – АТО та ООС; 

• дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в 

зоні АТО та ООС; 

• дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб; 



• діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах; 

• діти з інвалідністю; 

• учнів пільгових категорій, які проживають у пришкільному інтернаті 

закладу загальної середньої освіти (діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти учасників антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил(на час перебування їх у зоні бойових дій), 

учасників бойових дій, дітей внутрішньопереміщених осіб, вихованці 

військово-спортивного профілю, діти, що опинилися у складних 

життєвих обставинах); 

• учнів 1-4 класів, які відвідують групи продовженого дня, з числа дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, учасників 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил (на період 

перебування їх в зоні бойових дій), учасників бойових дій, дітей 

внутрішньо переміщених осіб; 

• дітей дошкільного та шкільного віку із сімей загиблих та ветеранів війни. 

    

В обрахування розрахункових показників, коштів необхідних для реалізації 

даної Програми на  2022 рік покладено наступні вимоги: 

• орієнтовна кількість дітей, що харчуватимуться, 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на 

харчування(батьки звільнені на 100% від плати за харчування), 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на 

харчування у дошкільних закладах( 30% від плати за харчування), 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на 

харчування у  закладах освіти,1-4 класи( 30% від плати за харчування), 

• орієнтовна кількість дітей, що не користуватимуться пільгами на 

харчування (батьківська плата становить 100 % від вартості дітодня), 

• виконання норм харчування. 

 

Проте при здійсненні систематичного контролю за харчовими нормами і 

якістю продукції, яка надходить на харчоблоки,  спостерігається  негативна 

тенденція в організації системи харчування в закладах освіти. У харчовому 

раціоні дітей в недостатній кількості використовуються м’ясні та кисломолочні 

продукти, соки, фрукти, що є порушенням норм харчування.  

Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей 

залежить від загальної організації роботи  їдальні, на що впливає багато 

факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання 

нових форм обслуговування, тощо. 

Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації 

якісного і раціонального харчування учнів та вихованців закладів освіти  



Рафалівської селищної ради, загальний рівень розвитку харчування недостатній 

з точки зору вимог ринкової економіки і потребує подальшого удосконалення. 

           Програма покликана вирішити основні проблеми, які існують та 

потребують термінового розв’язання, а саме:  

- необхідності проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень 

закладів освіти;  

-забезпечення харчоблоків навчальних закладів новим технологічним 

обладнанням, що дозволить поліпшити якість та безпечність харчування дітей 

закладів освіти відповідно до вимог системи управління безпечністю 

харчування.  

Стан технічного обладнання не відповідає чинним стандартам, що призводить 

до ускладнення використання та унеможливлює забезпечення здобувачів освіти 

здоровим повноцінним, безпечним харчуванням.  

Виходячи з вище сказаного Програма передбачає: 

 - вдосконалення професійного рівня працівників закладів освіти з питань 

організації харчування дітей;  

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної і 

безпечної продукції і сировини;  

- дотримання норм харчування та калорійності страв;  

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюють 

харчування дітей; 

 - запровадження експериментальних методик здорового харчування;  

- проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень закладів освіти;  

- покращення матеріально-технічної бази їдалень та харчоблоків закладів 

освіти. 

Виходячи з вищевикладеного, розроблено Програму організації харчування в 

закладах освіти   Рафалівської селищної ради  на 2022 рік  для створення та 

забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування 

вихованців і школярів закладів освіти ТГ. 

 

 

                                          ІІ.МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  

Основна мета Програми - це створення умов безпечного освітнього середовища 

для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, 

забезпечення здобувачів освіти повноцінним, безпечним і якісним 

харчуванням, а також створення модернізованих харчоблоків із сучасним 

обладнанням, впровадження системи управління безпечністю харчування 

НАССР, підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня 

споживання електроенергії. 

 

Основними завданнями Програми є:  

- впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР;  

- створення умов для удосконалення діючої системи організації харчування; 

 - 100% охоплення гарячим харчуванням дітей в закладах освіти; 

 - забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; 

- формування навичок правильного та здорового харчування;  



- забезпечення виховання здобувачів освіти щодо етикету та культури 

харчування; 

 - контроль за якістю сировини й готової продукції; 

 - впровадження єдиного циклічного меню у закладах освіти забезпечить 

ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 

 

                                   ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Терміни 

викона 

ння 

Прогно 

зова- 

ний 

обсяг 

фінансо 

вих 

ресурсів 

для 

викона 

ння 

завдань 

( грн.) 

Джерела 

фінансу 

вання 

Виконавці 

1.Організаційно – методичне забезпечення 
1.1 Оформлення  інформаційних 

куточків для батьків щодо 

харчування дітей. 

2022   
Заклади  освіти,заклади 

дошкільної освіти 

1.2 

Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують безкоштовного 

харчування. 

2022   Відділ 

освіти,культури,молоді 

та спорту Рафалівської 

селищної  ради, заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 
1.3 

Організація та проведення 

нарад  для працівників 

харчоблоків. 

2022   Відділ 

освіти,культури,молоді 

та спорту Рафалівської 

селищної ради, 

Держпродспоживслужба 

2.Організація харчування у закладах загальної середньої освіти   Рафалівської 

селищної ради 

2.1 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням: дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування,діти з 

особливими освітніми 

потребами, які навчаються в 

спеціальних і інклюзивних 

класах, дітей учасників 

бойових дій (АТО, ООС), 

дітей, батьки яких загинули 

під час виконання 

службових обов’язків в зоні 

проведення АТО та зоні 

проведення ООС, дітей з 

інвалідністю. 

2022 1057271 Бюджет 

Рафалівсь 

кої ТГ 

Відділ 

освіти,культури,молоді 

та спорту  Рафалівської 

селищної ради 



2.2 
Організація раціонального  

харчування з урахуванням 

віку і стану здоров’я дітей. 

2022   

Заклади  освіти,заклади 

дошкільної освіти 

2.3 Дотримання санітарно-

гігієнічних норм щодо 

організації харчування, 

оптимального режиму 

роботи їдалень. 

 

2022 27200 Бюджет 

Рафалівсь 

кої ТГ 

Відділ 

освіти,культури,молоді 

та спорту Рафалівської 

селищної  ради, заклади 

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

3. Підвищення якості харчування учнів 
 

3.1 Розширення асортименту 

страв. 

2022   Заклади освіти,заклади 

дошкільної освіти 

3.2 Розробка перспективного 

меню з виконання норм 

харчування відповідно до 

чинного законодавства. 

 

2022   Заклади освіти,заклади 

дошкільної освіти 

3.3 Контроль за якістю та 

безпекою харчування, 

дотриманням термінів, умов 

зберігання та реалізації 

продуктів, за поставкою 

продуктів харчування. 

2022   Відділ 

освіти,культури,молоді 

та спорту Рафалівської 

селищної  ради, заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

4. Зміцнення матеріально-технічної  бази 

4.1 Провести інвентаризацію 

харчоблоків,виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації. 

 

2022 30000 Бюджет 

Рафалівсь 

кої ТГ 

Заклади освіти,заклади 

дошкільної освіти 

4.2 Забезпечення харчоблоків 

закладів освіти ,закладів 

дошкільної освіти новим 

технологічним обладнанням 

відповідно до чинного 

законодавства. 

2022 1850000 Бюджет 

Рафалівсь 

кої ТГ 

Заклади  освіти,заклади  

дошкільної 

освіти,організатор 

харчування (за рахунок 

оренди майна) 

4.3 

Проведення капітальних 

ремонтів  харчоблоків та 

їдалень. 

2022 1300000 Бюджет 

Рафалівсь 

кої ТГ 

Відділ 

освіти,культури,молоді 

та спорту Рафалівської 

селищної  ради, заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

Всього:  4264471   

                      VI.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів відповідно до кошторису після затвердження його сесією 

Рафалівської селищної ради в межах бюджетних асигнувань; залучення 

грантових, кредитних та інших, не заборонених законодавством, коштів на 

реалізацію заходів Програми. Обсяг фінансування Програми корегується 

щороку під час складання проєкту місцевого бюджету на відповідний рік у 

межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, 



відповідальним за виконання завдань і заходів Програм. У разі необхідності 

внесення змін впродовж терміну дії Програми відповідальний виконавець готує 

уточнення показників і заходів та вносить їх на розгляд сесії  селищної  ради. 

 

           VII.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  

Завдяки реалізації заходів Програми на 2022 рік прогнозується створення 

сприятливих умов для вдосконалення системи організації харчування 

здобувачів освіти  та вихованців закладів  освіти. У результаті реалізації 

комплексу заходів, визначених Програмою, очікується досягнення таких 

основних кількісних та якісних показників: 

 - створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному 

розвитку; 

 - забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого 

харчування відповідно до віку і стану здоров’я здобувачів освіти; 

 - організація харчування дітей пільгових категорій, а також дітей інших 

категорій, які потребують соціальної підтримки; 

 - збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням; 

 - формування навичок правильного та здорового харчування підростаючого 

покоління; 

 - змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та 

якісної системи харчування в  закладах освіти та закладах дошкільної освіти   

Рафалівської  селищної  ради;  

- раціонального і ефективного використання бюджетних коштів;  

- виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладах освіти 

(харчоблоках); 

-зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень закладів освіти та 

закладів дошкільної освіти; 

 - забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в 

закладах освіти. 

                       VIII.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ  

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти,культури,молоді 

та спорту Рафалівської селищної  ради, адміністрації закладів освіти   громади. 

Контроль за виконанням Програми здійснює   Рафалівська селищна рада. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною комісією з 

питань регламенту,депутатської діяльності  та етики ,прав людини,законності  

та врегулювання конфлікту інтересів ,протидії  та запобіганню корупції 

,освіти,культури,молоді,фізичної культури і спорту , охорони 

здоров’я,соціального захисту  населення ,підприємництва  і сфери послуг 

(голова комісії  Галина ЧУГАЙ) 

 

 

 

 

 

Селищний голова      Василь СОВГУТЬ 

 

 



 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 ПРОЄКТ 

 

Від ____________  2021 року № ___  

 

Про затвердження Програми розвитку 

освіти Рафалівської територіальної громади  

на 2022-2024 роки 

 

Керуючись статтею 27, 36 Закону України «Про місцеве самоврядуванняв 

Україні», відповідно до Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій українській школі, затвердженої Указом Президента 

України від 25 травня 2020 року № 195, Національної молодіжної стратегії до 2030 

року, затвердженої Указом Президента України від 12 березня 2021 року № 94, 

Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна 

держава», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2019 року № 596-р (зі змінами), Стратегії розвитку Рівненської області на період до 

2027 року, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної 

адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098, затвердженої рішенням Рівненської 

обласної ради від 13 березня 2020 року № 1618, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації №568 від 26 липня2021 р «Про Програму розвитку освіти 

Рівненської області на 2022-2024 роки»                                                          вирішив: 

1.Схвалити Програму розвитку освіти Рафалівської територіальної громади на 2022-

2024 роки (далі - Програма), що додається. 

2.Виконавцям про хід виконання заходів Програми інформувати відділ освіти 

Рафалівської селищної ради щороку до 15 грудня. 

3.Відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради інформувати 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про хід 

виконання Програми щороку до 01 січня. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Рафалівської селищної ради Оксані КУЧИК. 

 

 

 

                    Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 



Додаток  

до розпорядження  

Рафалівського селищного 

голови 

                   .2021 №  

 

 

 

Програма 

розвитку освіти Рафалівської територіальної громади на 2022 – 2024 роки  

 

 

Загальні положення 

 

Програма розвитку освіти Рафалівької територіальної громади на 2022 – 

2024 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, 

конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних 

завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.   

Підставою для розроблення Програми є подальший розвиток системи 

освіти в громаді та завершення терміну дії Програми розвитку освіти  

Рафалівської територіальної громади на 2022 – 2024 роки. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю: 

модернізації системи освіти громади, переорієнтації на забезпечення 

якісної освіти та справедливого доступу до неї, реалізації принципу 

безперервної освіти; 

забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом 

урізноманітнення форм її здобуття, проведення ліцензування приватних 

закладів дошкільної освіти, відкриття додаткових груп у функціонуючих 

закладах дошкільної освіти;   

забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в 

обсягах, визначених державними освітніми стандартами, здійснення та 

удосконалення мережі спеціальних закладів освіти і закладів загальної 

середньої освіти з малою наповнюваністю учнів відповідно до демографічних, 

економічних, соціальних перспектив розвитку громад, потреб громадян та 

суспільства; урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для 

сільських дітей;   

покращення якості освітнього процесу та корекційно-відновлювальної 

роботи; 

створення нового освітнього простору; 

удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища; 

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти; 

забезпечення доступності професійної (професійно-технічної) освіти та 

підвищення якості навчально-виробничого процесу; 

підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі. 

  

 



Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти громади та 

створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що 

відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і 

держави, міжнародним критеріям.  

 

Основними завданнями Програми є: 

розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенню її 

якості та ефективності;  

забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для 

здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян;  

розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя; 

формування соціально активної, відповідальної та толерантної 

особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, 

європейської цивілізації;  

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. 

  

Джерела фінансування 
 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в 

установленому порядку за рахунок видатків обласного та місцевих бюджетів, 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.  

У 2022– 2024 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться   

виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.  

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми покращить умови доступу до отримання якісної 

освіти за рахунок випереджувального розвитку закладів освіти регіону 

відповідно до сучасних викликів, зокрема забезпечить:  

створення умов для здобуття всіма дітьми дошкільної освіти; 

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами 

повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації; 

підвищення рівня якості навчання та виховання, що позитивно вплине на 

рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів 

підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та 

інформаційних технологій; 

удосконалення змісту та технологій освіти;  

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; 

залучення громадян області до національної культури, зміцнення моралі і 

духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, 

патріотизму; 

оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, уведення 

нових спеціальностей, яких потребує регіональний ринок праці; 



підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних і 

науково-педагогічних працівників;  

приведення структури позашкільної освіти у відповідність із запитами 

населення; 

забезпечення необхідним корекційним обладнанням, сучасними 

навчально-методичними засобами індивідуального та інклюзивного навчання 

закладів загальної та спеціальної освіти, логопедичних пунктів; 

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх установ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи з виконання 

Програми  розвитку освіти Рафалівської територіальної громади  на 2022 – 2024 роки  

 
Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

1. Забезпечення 

функціонування 

оптимальної мережі 

закладів дошкільної 

освіти  

Модернізація  мережі закладів дошкільної 

освіти ;упровадження Державного 

стандарту дошкільної освіти 

 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

    Створення умов 

для доступу до 

дошкільної 

освіти, 

забезпечення 

необхідної 

кількості 

закладів різних 

типів для 

здобуття дітьми 

дошкільної 

освіти 

 

2.Популяризація 

роботи 

педагогічних 

працівників 

закладів 

дошкільної освіти 

 

1) проведення оглядів, конкурсів, 

фестивалів,форумів тощо у закладах 

дошкільної освіти,у тому числі конкурсу 

«Кращий дошкільний заклад». 

2022 - 

2024 

роки 

Управління освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації,  

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети рад міст 

обласного 

значення, 

 

 

 

    Підвищення 

соціального 

статусу 

працівників 

дошкільної 

освіти  

Місцевий 

бюджет 

4,5 1,5 1,5 1,5 

     



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

об’єднані 

територіальні 

громади   

ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ  ОСВІТА 

1. Забезпечення 

функціонування 

оптимальної мережі 

закладів загальної 

середньої освіти  

1) Модернізація мережі закладів загальної 

середньої освіти області 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти  

Місцевий 

бюджет 

10 7 1,5 1,5 Створення 

оптимальної 

мережі закладів 

загальної середньої 

освіти 

  для забезпечення 

доступу до   

якісних 

освітніх 

послуг 

2) створення опорних закладів освіти 

 

2. Створення умов 

для впровадження 

освітньої реформи 

у закладах 

загальної середньої 

освіти 

1) створення нового освітнього простору у 

закладах загальної середньої освіти 

 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти  

  

 

Місцеві 

бюджети 

    Створення нового 

освітнього 

простору в усіх 

початкових класах   ) упровадження Концепції «Нова 

українська школа»; нового Державного 

стандарту початкової освіти 

2) упровадження Концепції «Нова 

українська школа»; нового Державного 

стандарту базової середньої освіти 

 

3. Інформатизація 

загальної 

середньої освіти 

1) забезпечення освітніх закладів 

безлімітним високошвидкісним доступом 

до обласних,українських та всесвітніх 

Інтернет-ресурсів  

2022 - 

2024 

роки 

 Відділ освіти  

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

75 25 25 25 Збільшення 

швидкості доступу 

до мережі Інтернет 



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) запровадження електронних журналів та 

щоденників ,різноманітних платформ 

дистанційного навчання 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 
Рафалівської 

селищної 
ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

    Упровадження 

інформатизації в 

освітній процес 

4. Модернізація 

матеріально-

технічної бази  

закладів загальної 

середньої освіти з 

інформаційно-

комунікацій-них 

технологій 

оновлення обладнання та модернізація 

навчальних комп’ю-терних комплексів, 

STEM-лабораторій ,існуючих локальних 

мереж,цифрового всесвітнього 

простору,електронних платформ тощо 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

 

    Покращення рівня 

викладання  

навчальних 

дисциплін із 

застосуванням 

новітніх та STEM-

технологій 

5. Удосконалення 

матеріально-

технічної бази у 

закладах загальної 

середньої освіти 

1) забезпечення поліпшення матеріально-

технічної бази закладів освіти шляхом 

проведення капітальних ремонтів, 

здійснення реконструкції, будівництва та 

придбання обладнання, навчальних 

кабінетів і предметів довгострокового 

користування у тому числі опорних шкіл 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

  

 

    Підвищення 

якості освіти  

2) облаштування внутрішніх шкільних 

вбиралень 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

    Створення 

комфортних  

умов 

перебування у 

закладах освіти 

6.Поширення 

кращого досвіду 

роботи в закладах 

освіти  

1)створення,розміщення інформаційних 

матеріалів про впровадження реформ в 

освіті,здобутки галузі,приклади кращого 

досвіду в інформаційному просторі 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

  

 

    Покращення 

освітньої 

діяльності 



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2)участь проведення форумів,серпневих 

конференцій,засідань колегій  

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної 

ради,заклад освіти 

Місцевий 

бюджет 

 

6 2,5 1,5 2 Покращення 

освітньої 

діяльності 

ІІІ. ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ,ПІДТРИМКА ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

1. Реформування 

мережі закладів 

загальної середньої 

освіти 

територіальної 

громади  

Забезпечення доступу до якості освіти 

дітей,в тому числі з особливими освітніми 

потребами,надання спектру додаткових 

послуг,що реалізуються засобами 

створення системи підтримки дитини в 

освітньому просторі 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Реформування 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

обласного 

підпорядкування 

2. Розвиток системи 

інклюзивної освіти 

громади 

1) Створення умов для відкриття 

інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Забезпечення 
дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами та 
дітей з 

інвалідністю 
послугами 
дошкільної 

освіти 

 2) Розширення мережі інклюзивних 

класів у закладах загальної 

середньої освіти  

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Збільшення 
кількості класів 
з інклюзивним 

навчанням у 
закладах 
загаьної 

середньої освіти 

 3) Навчання педагогічних 

працівників ,які працюють з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної 

освіти 

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Збільшення 
кількості класів 
з інклюзивним 

навчанням у 
закладах 
загаьної 



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
середньої освіти 

 4) Проведення просвітницької роботи 

та підтримка батьків дітей з 

особливими освітніми потребами 

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Підвищення 
рівня 

обізнаності 
батьків щодо 
особливостей 

освітнього 
процесу 

5.Розвиток творчих 

здібностей та 

забезпечення 

доступу дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами до 

позашкільної освіти 

Розширення мережі позашкільної освіти з 

інклюзивним навчанням 

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

60 15 20 25 Збільшення 
кількості дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами,охоп
лених 

позашкільною 
освітою  

IV. ПОЗАШКІЛЬНА  ОСВІТА 

1. Модернізація 

матеріально-

технічної бази 

Зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування;придбанння 

комп»ютерної оргтехніки, туристичного 

спорядження тощо 

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Створення умов 

для здобуття 

якісної 

позашкільної 

освіти  

2.Вивчення 

узагальнення та 

поширення 

кращого досвіду 

роботи 

позашкільної освіти 

1)участь в 

оглядах,конкурсах,фестивалях,форумах у 

закладах позашкільної освіти у тому числі 

в обласному конкурсі»Кращий заклад 

позашкільної освіти»  

2022 -

2024 

роки 

Відділ освіти 
Рафалівської 
селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Підняття престижу 

позашкільної 

освіти 

 2)участь в обласному конкурсі серед 

лідерів учнівського самоврядування «Лідер 

року» 

 

 

   7,5 2,5 2,5 2,5  



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

1. Покращення 

спортивної бази 

закладів загальної 

середньої освіти 

1)Забезпечення закладів освіти спортивним 

інвентарем та обладнанням 

2022 - 

2024 

роки 

 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

  

  

     

  

  

  

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом дітей та 

молоді 

 2)обладнання спортивних 

майданчиків,полів для ігрових видів спорту 

в закладах загальної середньої освіти 

   30 10 10 10  

VI. РОБОТА З КАДРАМИ  

1. Популяризація 

роботи педагогічних 

працівників 

1) популяризація досвіду роботи 

педагогічних працівників шляхом 

проведення професійних конкурсів 

«Учитель року», «Джерело творчості», 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, 

фестивалю педагогічних ідей тощо та їх 

стимулювання шляхом виплати премій 

голови обласної державної адміністрації     

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 
Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

    Підвищення 

мотивації 

педагогічних 

працівників до  

покращення 

якості роботи 

 75 25 25 25 

2.Забезпечення 

державних 

гарантій 

педагогічнихпраці

вників 

Сформувати регіональне замовлення на 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти громади на 

2022-2024 роки 

2022-

2024 

роки 

Рівненська 

обласна 

державна 

адміністрація,уп

равління освіти і 

науки 

облдержадмініст

рації  

 

      



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VII.  БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

1. Поліпшити 

організацію 

харчування в 

закладах освіти 

   

1) модернізація харчоблоків у закладах 

освіти 

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

  

  

 

    Створення умов 

для поліпшення 

організації 

харчування в 

закладах освіти 
2) забезпечення харчоблоків закладів освіти 

достатньою кількістю холодильного та 

технологічного обладнання ,кухонного 

інвентарю та столового посуду відповідно 

до санітарних норм  

 

 

3) проведення інформаційно-

роз»яснювальної роботи щодо формування 

культури здорового харчування 

учнів,дотримання режиму 

харчування,контролю за щоденним 

харчувим раціоном 

 

 

2. Організація 

безпечного,регуля

рного і 

безоплатного 

перевезення 

учнів,дітей та 

педагогічних 

працівників 

закладів освіти  

Забезпечення підвезення учнів,дітей 

дошкільного віку та педагогічних 

працівників шкільними автобусами  

2022 - 

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

    Покращення умов 

безпеки 

життєдіяльності 

учасникам 

освітнього 

процесу  

 

    

3.Удосконалення 

медичного 

обслуговування 

учнів та 

працівників 

Забезпечення інформування медичними 

працівниками учасників освітнього процесу 

з питань вакцинації,профілактики 

інфекційних та неіфекційних  захворювань 

,збереження репродуктивного 

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Не потребує 

фінансуван

ня 

    Доведення до 

учасників 

освітнього 

процесу 

інформації щодо 



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

закладів освіти здоров»я,протидії поширенню серед учнів 

звичок,небезпечних для їх здоров»я 

вакцинації,профі

лактики 

захворювань,про

тидії шкідливих 

та небезпечних 

звичок 

4.Удосконалення 

превентивних 

заходів 

сформованих на 

формування 

здорового способу 

життя, 

профілактику 

вчинення 

правопорушен та 

протидію усім 

формам 

насильства  

1)підвищення рівня обізнаності учасників 

освітнього процесу щодо здорового способу 

життя, проведення інформаційно-

просвітницьких акцій, спрямованих на 

пропаганду здорового способу життя   

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Не потребує 

фінансуван

ня 

    Покращення  

інформаційно-

просвітницької 

діяльності 

спрямованої на 

пропаганду 

здорового 

способу життя 

 2)забезпечення створення в закладах освіти 

безпечних умов навчання,зокрема щодо 

запобігання та протидії насильству та 

булінгу (цькуванню),формування культури 

недискримінаційної,ненасильницької,безкон

фліктної комунікації,здорового та 

безпечного способу життя  

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Не потребує 

фінансуван

ня 

    Створення 

безпечних умов 

навчання,зокрем

а щодо 

запобігання та 

протидії 

насильству,проф

ілактики 

правопорушень  

5.Створення 

безперешкодного 

середовища для 

учасників 

освітнього 

Реалізація заходів щодо створення 

універсального дизайну та/або розумного 

пристосування у закладах освіти 

2022-

2024 

роки 

Відділ освіти 

Рафалівської 

селищної ради 

Місцевий 

бюджет 

120 40 40 40 Створення 

безпечного 

інклюзивного 

освітнього 

середовища,забе



Назва напряму 

діяльності  

 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

ду 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієн-

товні 

обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. 

гривень 

 

у тому числі за роками: 

 

 

Очікуваний 

результат 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

процесу зпечення у 

закладах освіти 

архітектурної 

доступності та 

універсального 

дизайну для 

безперешкодног

о доступу до 

приміщень 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                             Оксана КУЧИК 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

  

ПРОЄКТ 

 

від     грудня 2021 року        №           

  

Про розмір виплат на харчування дітей  

дошкільного та шкільного віку у  

закладах освіти Рафалівської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

Заслухавши інформацію  начальника відділу освіти,культури,молоді та 

спорту Рафалівської селищної ради, керуючись статтею 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту», статті 22 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (зі змінами), статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 

11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» (із змінами), Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних 

та інтернатних навчальних закладів» (із змінами), від 24 березня 2021 р. № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», від 2 лютого 2011 р. № 116 

«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 

операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість» (із змінами), від 19 червня 2002 р. № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

(із змінами), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 № 242/329, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за               № 

661/70941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006       № 298/227, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за                 № 

523/12397, наказу Міністерства освіти  і науки України від 24 червня 2018    № 

677 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у 

державних i комунальних закладах загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за                № 

865/32317, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639511108348000&usg=AOvVaw2cS1gUndr-BAxkjH5PU2up
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639511108348000&usg=AOvVaw2cS1gUndr-BAxkjH5PU2up
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639511108348000&usg=AOvVaw0jFziuY4FbKHo4-rZwo5jH
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639511108348000&usg=AOvVaw0jFziuY4FbKHo4-rZwo5jH


№ 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за 

№ 563/28693, від 25 вересня 2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованщго в 

Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за          № 1111/35394, з 

метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не 

поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим 

харчуванням,з метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку 

повноцінним гарячим харчуванням за погодженням з постійними комісіями , 

Рафалівська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити батьківську плату за харчування дітей дошкільного віку та 

учнів 1-4 класів у розмірі 70 % від фактичної вартості харчування дитини на 

день. 

2. Встановити батьківську плату за харчування  учнів 5-11 класів у розмірі 

100% від фактичної вартості харчування  дитини на день. 

3. Встановити вартість закупівлі продуктів харчування на одну дитину 

дошкільного віку в день у закладах дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділах  закладів освіти у розмірі : діти віком від 1 до 4 років - до 40,00 

гривень, діти віком від 4 до 6(7) років - до 45 гривень. 

4. Встановити  вартість закупівлі продуктів харчування на одну дитину 

шкільного віку  в день  у закладах освіти у розмірі  до 25 гривень. 

5. Встановити середньоденну грошову вартість триразового  гарячого 

харчування однієї дитини в день для учнів, які проживають у гуртожитку 

Рафалівського ліцею у розмірі до 50 гривень. 

6. Звільнити від плати за харчування дітей таких пільгових категорій у 

закладах освіти територіальної громади: 

6.1. Дітей дошкільного віку та учнів шкільного віку з числа дітей 

загиблих учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних 

сил, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил (на 

період перебування їх в зоні бойових дій), дітей учасників бойових дій, 

дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб. 

6.2. Дітей дошкільного віку та учнів шкільного віку з числа дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

6.3.  Дітей дошкільного віку та учнів шкільного віку з числа дітей – 

інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в 

інклюзивних групах та класах. 

6.4. Учнів пільгових категорій, які проживають у пришкільному 

інтернаті закладу загальної середньої освіти (діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти учасників антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил(на час перебування їх у зоні бойових дій), 

учасників бойових дій, дітей внутрішньо переміщених осіб, вихованці 

військово-спортивного профілю, діти, що опинилися у складних життєвих 

обставинах). 



6.5. Учнів 1-4 класів, які відвідують групи продовженого дня, з числа 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, учасників 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил (на період 

перебування їх в зоні бойових дій), учасників бойових дій, дітей 

внутрішньо переміщених осіб. 

6.6. Дітей дошкільного та шкільного віку із сімей загиблих та ветеранів 

війни. 

7. Зменшити  розмір  плати  за  харчування дітей дошкільного віку на 60 % 

для батьків, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. 

8. Керівникам закладів освітим забезпечити організаційні заходи щодо 

звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій, передбачених 

даним рішенням. 

9. Фінансовому відділу Рафалівської  селищної ради при формуванні  

бюджету селищної територіальної громади передбачити в межах наявних 

фінансових ресурсів кошти на вищезазначені цілі. 

10. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов 

МОРОЗ) 

  

  

Селищний голова                                                            Василь СОВГУТЬ 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія VІІІ скликання 

                                       

                                                               Р І Ш Е Н Н Я                        ПРОЄКТ 

 

від  грудня  2021 року                                                           №   

 

 
Про внесення змін до   бюджету 

Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2021р. 

17544000000 
  (код бюджету) 
 

 Керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23   частини 1 статті 26, 

статей 59 та 61 Закону України „Про місцеве самоврядування   в  Україні”, Законом  України  «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік», іншими  чинними   нормативно — правовими актами з цих 

питань, за погодженням з постійними комісіями селищної ради, Рафалівська селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 
     Внести зміни до рішення селищної територіальної громади № 51 від 23 грудня 2020 року 

«Про бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2021 рік», №165 від 

15.02.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади 

на 2021рік», №243 від 11.03.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2021рік», №257 від 21.04.2021р. «Про внесення змін до бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2021рік», №334 від 25.06.2021р. «Про 

внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2021рік», №421 

від 22.07.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади на 2021рік», №451 від 07.10.2021р. «Про внесення змін до бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади на 2021рік», №566 від 25.11.2021р. «Про внесення змін до 

бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2021рік»а саме: 

 

1. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади здійснити перерозподіл бюджетних коштів за програмною 

класифікацією видатків та економічною класифікацією в межах затверджених асигнувань. 

2.  Додатки за № 1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

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

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ). 

 

       Селищний голова                                     Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

  

ПРОЄКТ 

 

від     грудня 2021 року        №           

  

Про  внесення змін  до рішення  

15 лютого 2021 року  №178 

«Про утворення відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Рафалівської селищної  ради 

 Вараського району Рівненської області 

та затвердження положення про нього» 

 
 

З метою реалізації державної політики в галузях освіти, культури, молоді і 

спорту, вдосконалення системи їх управління у Рафалівській селищній  раді 

Вараського району Рівненської області, керуючись пунктом 6 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 5 Закону 

України «Про освіту», враховуючи статтю 35 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтю 66 Закону України «Про освіту», Закони 

України «Про повну загальну середню освіту»,  «Про культуру», «Про фізичну 

культуру і спорт» «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Господарський кодекс України 

Рафалівська селищна  рада 

 ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни  до рішення  Рафалівської селищної ради   Вараського району 

Рівненської області  від 15 лютого 2021 року №178,  виклавши  пункт 5  у новій 

редакції: 

  «Затвердити структуру  та штатну  чисельність відділу освіти,культури,молоді 

та спорту  Рафалівської селищної ради ». 

2.Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за собою. 

 

Селищний голова                                                                                Василь 

СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Затверджено рішенням 

                                                                                                  Рафалівської селищної 

 ради  від                   № 

 

 

                            Структура та штатна чисельність 

                     відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Рафалівської селищної ради Вараського району  Рівненської області 

 

 

№ 

з/п 

                            Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 1 

3. Інспектор 3 

4. Спеціаліст І категорії з ведення бухгалтерського 

обліку 

1 

5. Прибиральник службових приміщень 1 

 Разом: 7 

 

 

 

Селищний голова                                                                        Василь СОВГУТЬ 

 


