
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

 

П Р О Т О К О Л   №11 

Пленарного засідання одинадцятої сесії 

Рафалівської  селищної  ради 

 

21 грудня 2021р                                                            смт. Рафалівка 

 

 Місце та час проведення: кабінет селищного голови Рафалівської селищної ради  17:40. 

 

У селищній раді встановлено 22 депутатських мандатів, обрано 22 депутати. На сесію 

прибуло 16 депутатів (список реєстрації додається). Сесія є повноважною.      

 Присутні: 

 Ошурко Марія Володимирівна, Ничипорук Микола Дмитрович, Муравинець Світлана 

Василівна, Похила Світлана Сергіївна, Бабич Світлана Володимирівна,  жителі смт. 

Рафалівка. 

Одинадцяту сесію Рафалівської селищної ради відкрив голова  Рафалівської  селищної ради 

Совгуть Василь Сергійович. 

                  /Звучить Гімн України/. 

Совгуть В.С. повідомив, що відповідно до Регламенту роботи Рафалівської селищної ради 

восьмого скликання для підрахунку голосів при проведенні відкритого поіменного 

голосування необхідно обрати лічильну комісію.  

За пропозицією селищного голови Совгутя В.С. обрано та затверджено лічильну групу 

шляхом відкритого голосування у складі трьох депутатів: 

                       Марія УСАТА 

                       Сергій БІРУК 

                       Вадим ШУМРА 

Інших пропозицій від депутатів не надійшло. Пропозицію селищного голови щодо складу 

лічильної комісії десятої я сесії підтримали 16депутатів, проти -0,утримався-0,  не голосував-

0. 

 

  

 

Порядок денний 

1. Про затвердження  Плану роботи Рафалівської селищної ради на 2022 рік 

2. Про внесення змін до бюджету рафалівської селищної територіальної громади на 2021 рік. 

3. Про звернення Рафалівської селищної ради до Президента України, Верховної Ради України 

щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу Укріїни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

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



4. 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». 

5. Про внесення змін до рішення 15 лютого 2021 №172 «Про затвердження Програми 

оздоровлення та відпочинку Дітей Рафалівської територіаьної громади на 2021-2022 роки». 

6. Про внесення змін до рішення сесії від 21.04.2021 року №329 «Про затвердження цільової 

Програми «Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю – стомованих хворих 

технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки». 

7.  Про внесення змін до рішення сесії від 15.02.2021 року №174 «Про Програму забезпечення 

мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Рафалівської  ТГ на 2021-2023 роки» 

8. 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 2021-2025 роки». 

9. 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» 

10. Про внесення змін до рішення селищної ради №46 від 23 грудня 2020 року « Про 

селищну програму соціального захисту окремих категорій населення територіальної 

громади «Соціальний захист населення на 2021 рік» 

11. Про селищну Програму з компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Рафалівської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського 

сполучення на 2022 рік. 

12. Про програму з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рафалівської 

громади коронавірусу COVID-19 на 2022 рік. 

13. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 

2022 рік. 

14. Про програму соціального захисту окремих категорій населення територіальної громади 

«Соціальний захист населення» на 2022 рік. 

15.  Про програму підтримки та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік. 

16.  Про селищну Програму з надання пільг на оплату послуг зв’язку для пільгових категорій 

громадян Рафалівської  територіальної громади на 2022 рік. 

17.  Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території 

Рафалівської  селищної територіальної громади на 2022 рік. 

18.  Про селищну програму проведення дозвілля населення громади «Культурно-дозвіллєвий 

комплекс» на 2022 рік 

19.  Про селищну програму«Дороги та дорожнє господарство територіальної громади» на 2022 

рік. 

20. Про селищну програму «Реалізація програм у галузі лісового господарства та мисливства 

територіальної громади» на 2022 рік. 

21.  Про селищну програму «Благоустрій території громади» на 2022 рік. 

22.  Про селищну програму «Розвиток комунальної системи водопостачання» на 2022 рік. 

23.   Про Програму організації харчування дітей шкільного та  дошкільного віку Рафалівської 

селищної ради. 



24.  Про затвердження Програми розвитку освіти Рафалівської територіальної громади  на 2022-

2024 роки. 

25. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого апарату Рафалівської 

селищної ради на 2022 рік 

26. Про встановлення надбавки селищному голові. 

27. Про встановлення виплат матеріальної допомоги та преміювання селищного голови у 2022 

році. 

28.  Про бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

29.  Про розмір виплат на харчування дітей дошкільного та шкільного віку в закладах освіти 

Рафалівської територіальної громади на 2022рік . 

30. Про передачу земельної ділянки в оренду (Адамчук М.П.). 

31.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Макаренко П.П.). 

32.  Про розгляд заяви гр. Гошко Ю.А. «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щовідведення земельної ділянки у власність». 

33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(Лебедюк М.В.).  

34.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(Лебедюк Ю.О.). 

35.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Баришніков Є.О.). 

36.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Шуриберко Н.В.). 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

42.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(Килюшик Г.Д.). 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(Борсук О.І..). 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(Коханець В.О.). 

45.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Гольонко В.Г.). 

46.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Шкіндер С.І.). 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(Степчук П.В.). 

48.  Про розгляд заяви гр. Хондоки М.В.. «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 



49.  Різне 

В голосуванні  приймає участь голова- Совгуть Василь Сергійович     

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного одинадцятої сесії селищної ради. 

ВИСТУПИВ: Совгуть Василь Сергійович поставив питання про прийняття порядку денного 

одинадцятої сесії за основу на голосування 

ГОЛОСУВАЛИ: 17чол; «за»-17, «проти»-0; «утримався»-0; «не голосував» -0. 

 

Селищний голова запропонував включити до порядку денного питання: 

- Про затвердження проекту устрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування  ДП «Рафалівське лісове господарство» (13питань); 

- Про затвердження протоколу засідання постійної депутатської комісії з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житлово-комунального господарства та екології; 

- Про звернення депутатів Рафалівської селищної ради до Рівненської обласної ради та 

Рівненської обласної державної адміністрації щодо виділення у 2022 році фінансування 

реконструкції дороги Володимирець- Рафалівка через села Великий Жолудськ, Малий 

Жолудськ (проєкт надано депутатом Інною КРЕДЕНСИР) 

Голосували: 17 чол., «за»-17, «Проти»-0, «утримався»-0, «не голосував»-0 

Селищний голова запитав чи є ще в кого пропозиції і зауваження до порядку денного.  

Андрій  МИХАЛЮК- житель смт. Рафалівка. Запропонував розглянути питання  «Про 

організацію комунального господарства», «Про стан надання медичних послуг та причини 

скорочення медичних працівників» 

За пропозицією депутатів запропоновано розглянути ці питання в Різному. 

Інших пропозицій та зауважень від депутатів не надійшло. 

  Селищний  голова запропонував  порядок  денний  прийняти в цілому та     поставив цю 

пропозицію на голосування.                                                                                                                                 

ГОЛОСУВАЛИ: за порядок денний пленарного засідання  одинадцятої   сесії восьмого 

скликання в цілому. 

(17 чол; «за»-17, «проти»-0; утримався»-0;  «не голосував» -0.).                 Порядок  денний 

одинадцятої  сесії  Рафалівської селищної ради  прийнято. 

 

Селищний голова перед розглядом порядку денного  наголосив про дотримання депутатами 

Закону України «Про запобігання корупції». 

Наголосив про розгляд питань 38,39 порядку денного на засіданні постійних комісій було 

наголошено про утримання при голосуванні за  прийняття рішень по цих питаннях. 

Селищний голова Василь СОВГУТЬ повідомив, що при розгляді питання №№26,27 

запропонованого порядку денного у нього виникає конфлікт інтересів, а тому відповідно до 

ст.за Закону України «Про запобігання корупції», ст. 59-1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» він   участі в обговоренні та голосуванні по вказаних  питаннях 

порядку денного  не братиме. Просить занести його усну заяву до протоколу сесії. 

 Селищний голова повідомив, що відповідно до Регламенту селищної ради восьмого 

скликання та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», на правах 

головуючого пленарного засідання, перед розглядом питань порядку денного надає слово 

Марії ОШУРКО для інформування про діяльність Рафалівської селищної ради, виконавчого 

комітету та заступника селищного голови . 

Інна КРЕДЕНСИР заперечила проти виступу Марії ОШУРКО, вказавши на порушення 

регламенту та не включення даного питання в порядок денний. 



Василь СОВГУТЬ зауважив, що на правах головуючого та відповідно регламенту і 

законодавства України, він надає слово Марії ОШУРКО для інформування, наголосивши, що 

рішення по доповіді заступника селищного голови прийматися не буде. 

Заперечень від інших депутатів не надійшло. 

ВИСТУПИЛА:Марія ОШУРКО . 

Присутні на пленарному засіданні  не дотримувалися порядку проведення сесії ради, про що  

були попереджені головуючим. На прохання головуючого покинути сесійну залу,   лунали 

образливі слова в сторону головуючого, викрики   та відмова покинути залу, мотивація на 

виклик поліції. Присутні не реагували на попередження головуючого. 

Інна КРЕДЕНСИР заперечувала проти виступу Марії ОШУРКО, при цьому порушувала 

пункт 43.3 регламенту Рафалівської селищної ради (43.3. Під час пленарного засідання Ради 

депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають 

викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо),  на що їй 

було вказано. 

 Виступ Марії ОШУРКО було перервано.  

 

Василь СОВГУТЬ запропонував питання порядку денного , окрім питань 26, 27 порядку 

денного розглянути без обговорення. Питання 38,39 проголосувати за рекомендацією  

засідання постійних депутатських комісій (утриматися). Всі питання прийняти пакетним 

голосування, а   питання 26,27 винести окремо для голосування з обговоренням. 

ГОЛОСУВАЛИ: 17 чол; «за»-13, «проти»-1; утримався»-3;  «не голосував» -0.).     

Присутні  та депутат Інна КРЕДЕНСИР  заперечували проти прийняття питань без 

обговорення. 

Інші депутати не висловлювали зауважень проти пакетного голосування та  розгляд вказаних  

питань без обговорення. Селищний голова продовжив розгляд питань порядку денного. 

              

 

                                        Розгляд питань порядку денного:  

  

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  Плану роботи Рафалівської селищної ради на 2022 рік 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №633додається). 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №634додається). 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення Рафалівської селищної ради до Президента України, 

Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання чинності проєктом закону 

«Про внесення змін до Податкового кодексу Укріїни та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»  (реєстр.№ВР 

5600). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №635додається). 

4. СЛУХАЛИ: 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 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №636додається). 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 15 лютого 2021 №172 «Про затвердження 

Програми оздоровлення та відпочинку Дітей Рафалівської територіаьної громади на 

2021-2022 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №637додається). 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 21.04.2021 року №329 «Про 

затвердження цільової Програми «Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю – стомованих хворих технічними та іншими засобами на 2021-2023 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ:17чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №638додається). 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 15.02.2021 року №174 «Про 

Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Рафалівської  ТГ 

на 2021-2023 роки» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №639додається). 

8. СЛУХАЛИ: 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 2021-2025 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №640додається). 

9. СЛУХАЛИ: 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» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №641 додається). 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради №46 від 23 грудня 2020 року 

«Про селищну програму соціального захисту окремих категорій населення 

територіальної громади «Соціальний захист населення на 2021 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №642додається). 

11. СЛУХАЛИ: Про селищну Програму з компенсації пільгових перевезень окремих 

категорій громадян (мешканців Рафалівської територіальної громади) на залізничному 

транспорті приміського сполучення на 2022 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №643додається). 

12. СЛУХАЛИ: Про програму з запобігання поширенню, діагностики та лікування на 

території Рафалівської громади коронавірусу COVID-19 на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №644додається). 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно-корисних робіт на 2022 рік 



ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №645додається). 

14. СЛУХАЛИ: Про програму соціального захисту окремих категорій населення 

територіальної громади «Соціальний захист населення» на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №646додається). 

15. СЛУХАЛИ: Про програму підтримки та соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №647додається). 

16. СЛУХАЛИ: Про селищну Програму з надання пільг на оплату послуг зв’язку для 

пільгових категорій громадян Рафалівської  територіальної громади на 2022 рік 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №648  додається). 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території  Рафалівської  селищної територіальної громади на 2022 рік  

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №649 додається). 

18. СЛУХАЛИ: Про селищну програму проведення дозвілля населення громади 

«Культурно-дозвіллєвий комплекс» на 2022 рік 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №650 додається). 

19. СЛУХАЛИ: Про селищну програму«Дороги та дорожнє господарство територіальної 

громади» на 2022 рік.  

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №651 додається). 

20. СЛУХАЛИ: Про селищну програму «Реалізація програм у галузі лісового 

господарства та мисливства територіальної громади» на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №652 додається). 

21. СЛУХАЛИ: Про селищну програму «Благоустрій території громади» на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №653 додається). 

22. СЛУХАЛИ: Про селищну програму «Розвиток комунальної системи водопостачання» 

на 2022 рік.. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №654 додається). 

23. СЛУХАЛИ: Про Програму організації харчування дітей шкільного та  дошкільного 

віку Рафалівської селищної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №655 додається). 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти Рафалівської 

територіальної громади  на 2022-2024 роки  

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №656 додається). 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого 

апарату Рафалівської селищної ради на 2022 рік 



ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №657 додається). 

28. СЛУХАЛИ: Про бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №658 додається). 

29. СЛУХАЛИ: Про розмір виплат на харчування дітей дошкільного та шкільного віку в 

закладах освіти Рафалівської територіальної громади на 2022рік 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №659 додається). 

30. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в оренду (Адамчук М.П.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №660 додається). 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Макаренко 

П.П.).  

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №661 додається). 

32. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Гошко Ю.А. «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щовідведення земельної ділянки у власність». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №662 додається). 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Лебедюк М.В.) 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №663 додається). 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Лебедюк Ю.О.) 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №664 додається). 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Баришніков 

Є.О.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №665 додається). 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Шуриберко 

Н.В.).  

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №666 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Шкуратова А.П. «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №667  додається). 

38. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Крисюка Ф.Ф.. «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 0,«Проти» - 0,«Утримався» -17,«Не голосував» -0.                     



ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 0,«Проти» - 0,«Утримався» -17,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 0,«Проти» - 0,«Утримався» -17,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №668  додається). 

41. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Володько Г.М. «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №669  додається). 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Килюшик Г.Д.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №670  додається). 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Борсук О.І..). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №671  додається). 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Коханець В.О.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №672  додається). 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Гольонко 

В.Г.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №673  додається). 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Шкіндер 

С.І.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №674  додається). 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Степчук П.В.). 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №675  додається). 

48. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Хондоки М.В.. «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 16,«Проти» - 0,«Утримався» -1,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №676  додається). 

 Сесійну залу залишив депутат Олег КИЛЮШИК. 

26. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки селищному голові. 

ВИСТУПИЛИ: Світлана ПОХИЛА - повідомила про складові частини заробітної плати 

селищного голови. 



Присутні викрикували, ображали депутатів, селищного голову, чинили тиск на депутатів, не 

реагували на зауваження головуючого. 

ГОЛОСУВАЛИ::15 чол. За» -11,«Проти» - 1,«Утримався» -3,«Не голосував» -1.                     

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

27. СЛУХАЛИ: Про встановлення виплат матеріальної допомоги та преміювання 

селищного голови у 2022 році. 

 ВИСТУПИЛИ: Світлана ПОХИЛА - повідомила про складові частини заробітної плати 

селищного голови. 

Наталія ФЕДОРЧУК- відповіла на тиск та образливі слова присутніх, що право голосування 

належить їй і вона голосує, як вважає за потрібне. 

ГОЛОСУВАЛИ::15 чол. За» -8,«Проти» - 4,«Утримався» -3,«Не голосував» -1.                     

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

49-61. СЛУХАЛИ: Про  затвердження проекту устрою щодо відведення земельної ділянки 

в постійне користування  ДП «Рафалівське лісове господарство» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 17,«Проти» - 0,«Утримався» -0,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №677-689  додається) 

62. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання постійної депутатської комісії з 

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

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології;» 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 17,«Проти» - 0,«Утримався» -0,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №690  додається) 

 

63. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Рафалівської селищної ради до Рівненської 

обласної ради та Рівненської обласної державної адміністрації щодо виділення у 2022 

році фінансування реконструкції дороги Володимирець- Рафалівка через села Великий 

Жолудськ, Малий Жолудськ 

ГОЛОСУВАЛИ:17 чол. За» - 17,«Проти» - 0,«Утримався» -0,«Не голосував» -0.                     

ВИРІШИЛИ: (без обговорення, рішення №677-691  додається) 

 

РІЗНЕ: 

Лариса ВОЗНЮК- запропонувала організувати вивіз сміття по Лозківському 

старостинському округу. 

Марія УСАТА- запропонувала передбачити вивіз побутового сміття із населених пунктів 

Великожолудського старостинського округу. 

Марія ТКАЧУК-  вказала на необхідність облаштування автобусних зупинок у с. Суховоля. 

Марія АНТОНЮК- запропонувала розглянути можливість освітлення масиву 

«Молодіжний». 

Жителька смт Рафалівка Вікторія МЕЛЬНИЧУК- вказала на жахливий стан  проїжджої 

частини по вул Гайдара після робіт по укладанню водопровідної мережі. 

Марія ОШУРКО вказала , що роботи проводилися у листопаді  після надходження 

кошторисних видатків та відповідного фінансування. 

Анатолій ПРОКОПЧУК- вказав, що відновлювальні роботи  проїжджої частини можна буде 

розпочати за сприятливих погодних умов. 

Галина ЧУГАЙ- вказала, що надійшло звернення від педагогічних працівників Рафалівського 

ліцею, щодо збільшення відсотка престижності від 5% до 20% 

Інна КРЕДЕНСИР- запитала чому був аудит у навчальних закладах. 

Марія ОШУРКО- вказала, що аудит проведено відповідно до чинного законодавства. 



Присутніми було поставлено питання про надбавки педагогічним працівникам та надбавки 

селищному голові.. 

Марія ОШУРКО повідомила, що сума освітньої субвенції на 2021-2023 роки на 143тис. 

більша, ніж в минулому році. В зв’язку із збільшенням зарплати педагогічних працівників, при 

всіх розрахунках  освітньої субвенції на оплату престижності вистачає коштів  у розмірі 5% та 

передбачено  100% посадового окладу на  виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, 

100% посадового окладу на виплату винагороди.  Середня заробітна плата педагогічних 

працівників становить 15-16 тис.грн, середня зарплата працівників ОМС   -14 тис.грн, при 

цьому 12% працівників ОМС мають мінімальну заробітну плату. За кошти місцевого бюджету 

утримуються  працівники дошкільної, позашкільної освіти та обслуговуючий персонал 

освітніх закладів, оплачуються комунальні послуги всіх закладів соціально-культурної сфери 

(освітні, медичні заклади). 

 За кошти  освітньої субвенції  та  надходжень місцевого бюджету  у 2021 році виплачено 

педагогічним працівникам у повному обсязі заробітну плату, посадовий оклад на 

оздоровлення, 50% посадового окладу винагороди, 70% посадового окладу премії. 

Андрій МИХАЛЮК- запитав про звіт селищного голови за його діяльність, та створення 

комунальної служби. 

Василь СОВГУТЬ вказав, що питання про звіт селищного голови буде розглянуто на 

пленарному засіданні згідно з планом. 

Марія АНТОНЮК- почала зачитувати заяву «Про переслідування п’ятого президента України 

Петра ПОРОШЕНКА». 

Присутні перешкоджали  викладенню та  сприйняттю виступу вигуками, вставанням, на 

зауваження головуючого не реагували. 

Селищний голова перервав виступ Марії АНТОНЮК, сказав, що питання, які виносились на 

розгляд одинадцятої  сесії розглянуті. 

Пленарне засідання одинадцятої  сесії Рафалівської селищної ради вважати закритим. 

Прозвучав Державний Гімн України 

 

Секретар пленарного засідання:                            Наталія БАБЕЦЬКА 

 Селищний голова:                                                   Василь СОВГУТЬ 

 


