
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

 

Про затвердження Програми  

комплексного розвитку зелених зон  

на території Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2022-2025 роки. 

 

     Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, підпунктом 7 пункту а частини 

1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

рослинний світ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-

заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України»,  наказу 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 

«Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених 

пунктах України» від 24.12.2001 N 226, відповідно до листа Департаменту 

житловово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності 

Рівненської обласної державної адміністрації та з метою комплексного підходу 

до збереження та розвитку зелених насаджень, а також організації роботи по 

підтриманню їх належного санітарного стану, селищна рада 

в и р і ш и л а : 

      1. Затвердити  Програму комплексного розвитку зелених зон на 

території  Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки, що 

додається. 

       2. Доручити виконавчому комітету Рафалівської селищної ради:  

          - щорічно вносити пропозиції про включення заходів програми в 

проект бюджету на наступні роки;  

         - вносити пропозиції про проведення фінансування заходів програми в 

межах бюджетних призначень на фінансовий рік;  

          - забезпечити організацію та проведення інвентаризації зелених 

насаджень;  



         - передбачати в архітектурно-планувальних завданнях на 

проектування нових об'єктів будівництва благоустрій і озеленення прилеглої до 

об'єкту території.  

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово - комунального господарства та 

екології. 

 

 

 

Селищний голова                                      Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток  

до рішення  

Рафалівської селищної ради 

від «____»______2022 року №____ 
 

Програма комплексного розвитку зелених зон на території  

Рафалівської селищної територіальної громади  

на 2022- 2025 роки 

 

1. Загальні положення 

 

Програма розроблена з урахуванням ст.ст. 25, 26, 27, 30, 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 10 квітня 2006 року № 105. 

Програма збереження зелених насаджень на території Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2022 - 2025 роки (далі - Програма) спрямована на 

озеленення та благоустрій територій населених пунктів, утримання об’єктів 

благоустрою у відповідності до нормативних вимог, поточне утримання 

існуючих зелених насаджень, забезпечення проведення посадки нових дерев та 

чагарників, відновлення квітників, створення нових об'єктів озеленення, 

збереження лісів на території громади. 

Необхідність розроблення програми викликана відсутністю концепції 

розвитку зелених зон в межах територіальної громади, хаотичністю елементів та 

об'єктів благоустрою зеленого господарства, без врахування не тільки 

особливостей взаємовпливу між рослинами, але й можливого негативного 

впливу на стан здоров'я людей; великою кількістю аварійних дерев, що в свою 

чергу призводить до скарг від мешканців та аварійних ситуацій. 

 Змістом Програми є проведення комплексу управлінських, економічних і 

правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених 

насаджень, а саме:  

 - проведення інвентаризації зелених насаджень; 

- проведення заходів, пов'язаних з озелененням; 

- проведення відновлюючих посадок  та компенсаційного озеленення на 

місцях видалених насаджень; 

 - відведення земельних ділянок для створення нових зелених зон на 

території громади; 



 - приведення території та об'єктів зеленого господарства в селі у 

відповідності з вимогами чинного законодавства;  

 - налагодження прогнозу розвитку шкідливих організмів та впровадження 

безпечних для людини засобів захисту рослин;  

- проведення активної роботи з населенням у напрямку підвищення 

екологічної освіти та залученням до проведення акцій з озеленення; 

 Розроблена програма передбачає реалізацію комплексу заходів розвитку та 

збереження зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку 

населення та гостей Рафалівської селищної територіальної громади. 

 

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання 

програмним методом 

 

 В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку 

транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього 

середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі 

умови для життєдіяльності людини. 

 Головним засобом оздоровлення повітря населених місць та усунення 

зазначених негативних чинників є максимально можливе розповсюдження 

зелених насаджень. Чисельними дослідженнями встановлена їх вирішальна роль 

в покращенні складу повітря (збагачення його киснем та очищення від 

шкідливих домішок). Зелені насадження позитивно впливають на температурний 

режим і вологість повітря, захищають село від сильних вітрів, зменшують шум, 

покращують природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води, 

ґрунтів, акумулюють техногенні викиди. Сквери, парки, алеї, газони, зелені 

насадження – кращі місця для відпочинку населення та для організації різних 

масових культурно-просвітницьких заходів. 

 Зелені насадження – важлива складова частина сільського господарства. 

Вони займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану 

навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, 

захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги. 

 Наразі сучасний стан збереження та використання об’єктів зеленої зони на 

території Рафалівської селищної територіальної громади не відповідає вимогам 

часу. Через складні фінансові та матеріальні умови, не завжди вдається 

проводити вчасний та якісний догляд за зеленими насадженнями, поліпшувати їх 

кількісний та якісний склад, здійснювати зрізання аварійно-небезпечних дерев. 

Обов’язковим, на сьогодні, є проведення інвентаризації усіх зелених насаджень. 

З метою збільшення кількості зелених насаджень, що припадають на одного 

мешканця села необхідним є їх насадження як в діючих, так і в нових місцях з 

урахуванням дизайну цих місць і генерального плану. Для захисту від водної 



ерозії потребують укріплення зеленими насадженнями береги водоймищ і 

схилові ділянки. Нових дизайнерських рішень вимагає впорядкування 

центральних клумб та газонів сіл. Не на належному рівні проводиться робота по 

боротьбі із карантинними шкідниками. 

          Загальний стан зеленої зони Рафалівської селищної територіальної 

громади викликає занепокоєння. Зелені насадження тут потребують негайного 

викорчовування сухих дерев, формування крони, обрізки хворих, пошкоджених і 

сухих гілок. Приблизно 10 % зелених насаджень є аварійними, сухостійними, 

фаутними та досягли вікової межі. 

 Будівництво об’єктів торгівлі в центральній частині сіл та благоустрій 

прилеглих територій, відсутність вільних земельних ділянок призводить до 

скорочення кількості зелених насаджень. Саме тому необхідні довгострокові 

комплексні заходи з підбору асортименту, оновлення існуючих насаджень, 

створення нових ландшафтних парків і скверів, зеленої зони житлових масивів з 

використанням стійких видів і форм деревних і чагарникових рослин. Програма 

є обов’язковою для виконання всіма підприємствами, організаціями, установами 

та жителями громади.  

 

3. Мета Програми 

 

 Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення 

існуючих зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, 

створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов 

навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить 

збалансований розвиток сільської зеленої зони та виконання нею екологічних 

соціальноекономічних функцій. 

 Першочерговими цілями в цьому напрямку є:  

 - моніторинг зеленої зони сіл Рафалівської селищної ради, комплексна 

оцінка фактичного і прогнозованого стану насаджень;  

 - розробка стратегії реконструкції і оптимізації рослинних угруповань з 

врахуванням історико - архітектурних особливостей і санітарно-екологічних 

умов території громади;  

 - опрацювання технології поліпшення фітосанітарного і фізіологічного 

стану рослин зеленої зони території громади;  

 - розробка концепції розвитку, збереження і відновлення парків, зелених 

зон, місць для масового відпочинку громадян;  

- підбір для озеленення асортименту рослин, стійких до різноманітних 

факторів; 

 - поетапна заміна тополь;  

 - створення нових зелених зон в селах Рафалівської селищної ради 



4. Цілі та завдання Програми 

 

 Ціль Програми - збереження існуючих зелених насаджень сіл ради, 

створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності 

населення, комплексний підхід до озеленення з урахуванням природно-

кліматичних умов.  

 Завдання Програми:  

 - забезпечення максимального очищення та озеленення території ради при 

оптимальному використанні бюджетних коштів;  

 - висадка нових зелених насаджень,  поліпшення квіткового оформлення 

клумб та інших територій; 

- здійснення санітарної вирубки сухостою, обрізування омели і плодових тіл 

грибів;  

- видалення та обрізка аварійних дерев, які становлять потенційну загрозу 

життю, здоров’ю та майну мешканців сіл; 

 - проведення омолодження парків, скверів, алей шляхом заміни новими 

насадженнями на місцях видалених; 

 - створення нових зелених зон у селах; 

 - збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;  

 - визначення необхідних об'ємів робіт з поточного утримання та поточного 

ремонту зелених насаджень;  

 - визначення основних джерел фінансування робіт передбачених 

Програмою;  

 - пропагування в дошкільних дитячих закладах, серед учнівської молоді, 

мешканців селищної ради важливості збереження та збільшення зелених 

насаджень для покращення екологічної ситуації та здоров’я людей;  

 - залучення жителів ради до проведення акцій з озеленення територій; 

 - закупівля  і проведення заходів для обкосу трав, вирубки дерев, 

чагарників з метою підтримання зеленого покрову газонів та зелених насаджень 

 - проведення роботи по боротьбі із карантинними шкідниками; 

 - раціональне використання видалених зелених насаджень з метою 

подальшого їх застосування для потреб територіальної громади (малі 

архітектурні форми, дитячі майданчики, опалення приміщень комунальних 

закладів  Рафалівської селищної ради, тощо);  

 

 

 

 

 

 



Напрями діяльності та заходи   
 

№ Найменування заходу 

Відповідальний за 

виконання (розпорядник 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

 

Ст

рок 

виконан

ня 

зах

оду 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

Виготовлення та затвердження 

документації із землеустрою щодо 

організації та встановлення меж територій 

парків і скверів селищної громади, в яких 

затверджені межі з присвоєнням 

відповідного статусу 

Рафалівська 

селищна рада, 

відділ кадрової, 

правової, 

інформаційної 

роботи та 

земельних ресурсів 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

2 
Проведення обліку та інвентаризації 

зелених насаджень 

підприємства, 

установи та 

організації, 

балансоутримувачі 

зелених насаджень/ 

виконавчий комітет 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

3 

Догляд за деревами, чагарниками, 

газонами та квітниками (поливання, 

прополювання, внесення добрив, обробка 

проти шкідників та хвороби, видалення 

омели, формування крон дерев та 

чагарників, видалення пнів, тощо) 

Благоустрій 

селищної ради, 

старости 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

4 

Проведення поточного та капітального  

ремонтів об’єктів зеленого господарства  

(парків, зелених зон тощо) 

Благоустрій 

селищної ради, 

старости 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

5 

Видалення аварійних, сухих та фаутних 

дерев, зелених насаджень та таких, що 

досягли вікової межі 

Рафалівська 

селищна рада 

підприємства, 

установи та 

організації, 

балансоутримувачі 

зелених насаджень 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

6 

Озеленення прибережних захисних 

смуг та водоохоронних зон річок та водойм 

сіл 

Виконавчий 

комітет 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

7 

Визначення земельних ділянок, які є 

придатними для створення об’єктів 

благоустрою зеленого господарства, та 

прийняття радою рішень про надання їм 

статусу зелених зон 

Рафалівська 

селищна рада, 

відділ кадрової, 

правової, 

інформаційної 

роботи та 

земельних ресурсів 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

8 Озеленення територій Виконавчий власні 20



навчальних закладів, установ культури, 

медичних закладів 

комітет, відділ 

освіти, культури 

молоді та спорту 

кошти 

суб’єктів 

господарюван

ня 

22 – 

2025 

роки 

9 

Попередження виконавців та/або 

замовників будівельних робіт про передбачену 

відповідальність за пошкодження та видалення 

зелених насаджень без дозволу (ордера) 

Рафалівська 

селищна рада 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

1

0 

Визначення відновної вартості зелених 

насаджень, що підлягає сплаті до міського 

бюджету у зв’язку з відведенням земельної 

ділянки в установленому порядку юридичній 

або фізичній особі 

Рафалівська 

селищна рада 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

1

1 

Висаджування  дерев, чагарників та 

створення газонів; доповнення у разі 

відпаду дерев та чагарників 

Виконавчий 

комітет, 

підприємства, 

установи та 

організації, жителі 

громади 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

1

2 

Відновлення існуючих та влаштування 

нових квітників 

Виконавчий 

комітет, 

підприємства, 

установи та 

організації, жителі 

громади 

Бюджет 

селищної 

ради, інші 

джерела 

20

22 – 

2025 

роки 

1

3 

Проведення екологічних акцій 

(прибирання зелених зон, садіння дерев 

тощо) 

Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту/ громадські 

організації/виконав

чий комітет, жителі 

сіл 

Інші 

кошти 

20

22 – 

2025 

роки 

1

4 

Проведення спільно з представниками 

громадськості заходів (семінарів, тренінгів 

тощо) з метою пропагування серед 

мешканців міста важливості збереження та 

збільшення кількості зелених насаджень 

Виконавчий 

комітет 

- 20

22 – 

2025 

роки 

 

4. Шляхи реалізації Програми 

 

 Реалізація Програми забезпечується сільською радою, виконавчим 

комітетом, підприємствами, установами, організаціями та мешканцями 

Рафалівської селищної територіальної громади.  

Селищна рада разом з відділом кадрової, правової, інформаційної роботи та   

земельних ресурсів та постійною комісією з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житлово - комунального господарства та екології забезпечують узгоджені дії з 



підготовки та реалізації програмних заходів, цільового та ефективного 

використання бюджетних коштів. Координатором є селищна рада.  

 Виконавчий комітет селищної ради відповідає за виконання конкретних 

заходів по реалізації Програми, розробку кошторису, який надається на розгляд 

сесії селищної ради для фінансування Програми на черговий рік.  

 З метою обліку існуючих зелених насаджень, згідно з абзацом 2 пункту 

2.1. «Інструкції з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах 

України», затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури 

та житлової політики України від 24.12.2001р. № 226, балансоутримувачі, 

власники чи користувачі земельних ділянок проводять роботи, пов’язані з 

інвентаризацією зелених насаджень за власні кошти для складання реєстру 

зелених насаджень.  

 Шлях реалізації програми передбачає щорічне узгоджене формування 

документації з реалізації Програми, проектів, передбачених Програмою, з 

визначеними обсягами та джерелами фінансування. Уточнюються цільові 

показники Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми 

реалізації програми з урахуванням виділених коштів.  

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансування виконання заходів програми передбачається з наступних 

джерел:  

 - місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища;  

 - місцевий бюджет; 

  - кошти підприємств, установ та організацій, громадян;  

 - кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають 

видаленню;  

 - благодійні кошти;  

 - інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.  

 Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

передбачених у бюджеті селищної ради на відповідний рік за загальним та 

спеціальним фондами бюджету.  

 

6. Очікувані результати 

 Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити стан навколишнього 

природного середовища, його естетичні та екологічні складові.  

 Складання кадастру зелених насаджень і оцінка їх стану дасть можливість 

скласти плани реконструкції парків і скверів, інших зелених зон з використанням 

рослин, стійких до екологічних та природних умов. 

 

Селищний голова                                                                              Василь СОВГУТЬ 



                                                                           Затверджено рішенням  

Рафалівської селищної ради 

від «____»______2022 року №____ 
 

 Паспорт 

Програми комплексного розвитку зелених зон на території Рафалівської 

селищної територіальної громади на 2022- 2025 роки 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Рафалівська селищна рада  

2 Підстави для прийняття 

програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», 

«Про рослинний світ», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про природно-

заповідний фонд України», «Про 

екологічну мережу України»,  наказу 

Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України 

«Про затвердження Інструкції з 

інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах України» 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Рафалівської 

селищної  ради 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Рафалівська селищна рада та її відділи;  

старости; 

Суб’єкти господарювання (установи та 

організації незалежно від форм власності, 

юридичні та фізичні особи). 

5 Учасники (співвиконавці 

Програми) 

Рафалівська селищна рада, старости, 

підприємства, установи та організації, що 

провадять діяльність на території  

громади, відповідальні балансоутримувачі  

6 Термін реалізації Програми 2022 – 2025 роки 

 

 

Селищний голова                                                                              Василь СОВГУТЬ 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання  

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                            

 

                       

Про поновлення договору оренди 

земельної ділянки на новий строк 

з фізичною особою-підприємцем  

Лижовим М.В. 

 

  

       Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Лижова Михайла 

Володимировича від 29.07.2022 року, витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 

благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово - комунального 

господарства та екології, відповідно до статей 12, 93, 96, 122, 125 

Земельного кодексу України, пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу 

України, статей 19, 21, 25,    32-2, 33 Закону України «Про оренду землі», 

пункту 34 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рафалівська селищна рада 

в и р і ш и л а : 

       1. Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0350 га 

(кадастровий номер 5620855400:02:002:0335) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, укладений з фізичною особою-

підприємцем Лижовим Михайлом Володимировичом на новий строк, який 

становить 10 (десять) років, шляхом укладання додаткової угоди до 

договору оренди земельної ділянки від 23.07.2012 року, зареєстрованого в 

управлінні Держгеокадастру у Володимирецькому районі Рівненської 

області, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 20.09.2012 

року за  № 562080004000260, що знаходиться: Рівненська область, 

Вараський район смт. Рафалівка, вул. Б.Хмельницького, 40п. 



       2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою 

фізичній особі- підприємцю Лижову Михайлу Володимировичу площею 

0,0350 га (кадастровий номер 5620855400:02:002:0335) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться: Рівненська 

область,  Вараський район, смт. Рафалівка, вул. Б. Хмельницького, 40п в 

розмірі 10 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить  112 337 грн. 

Загальна орендна плата в рік становить 11 233,70 грн. 

      3. Фізичній особі- підприємцю Лижову Михайлу Володимировичу 

укласти з селищною радою додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки від 23.07.2012 року, зареєстрованого в управлінні Держгеокадастру 

у Володимирецькому районі Рівненської області, про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис від 20.09.2012 року за  № 562080004000260, 

що знаходиться: Рівненська область, Вараський район смт. Рафалівка, вул. 

Б.Хмельницького, 40п. 

      4. Копію додаткової угоди у п’ятиденний строк після державної 

реєстрації права оренди надати відповідному органу доходів і зборів. 

      5. Землекористувачу, в разі закінчення терміну користування земельною 

ділянкою, забезпечити повернення земельної ділянки у відання селищної 

ради у стані, придатному для подальшого її використання за призначенням 

або продовжити термін користування земельною ділянкою. 

       6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово - комунального господарства 

та екології. 

 

 

Селищний голова                                                                               Василь СОВГУТЬ  

 

 
Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила БУЛАН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

 

Про  затвердження технічної документації   

з нормативної грошової оцінки земельних  

ділянок загальною площею 0,0022га                           

(кадастровий номер 5620881500:05:014:0010,  

5620881500:05:014:0011), що відводяться  

в оренду строком на 49 років  

Приватному акціонерному товариству  

«Рівнеобленерго» для розміщення,  

будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель і споруд об’єктів  

передачі електричної енергії. 

 

        Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок загальною площею 0,0022га,що відводиться в оренду строком 

на 49 років Приватному акціонерному товариству «Рівнеобленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії  на території Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області , розроблена ДП «Рівненський науково – 

дослідний та проектний інститут землеустрою»,керуючись ст. 12,93,124,186 

Земельного Кодексу України , ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку 

земель»,керуючись п.34 ч.1.ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок загальною площею 0,0022 га; земельна ділянка№1площею 

0,0011га  (кадастровий номер 5620881500:05:014:0010), земельна ділянка №2 

площею 0,0011га  (кадастровий номер 5620881500:05:014:0011), що відводяться 



в оренду строком на 49 років Приватному акціонерному товариству 

«Рівнеобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  на території 

Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області. 

        2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельних  ділянок  зазначеної   

п.1 цього рішення, яка складає 783,20 грн. (сімсот вісімдесят три гривні 20 

копійок), земельна ділянка №1 -391,60грн. (триста девяносто одна гривня 60 

копійок), земельна ділянка№ 2 -391,60грн. (триста девяносто одна гривня 60 

копійок). 

       3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Рафалівської селищної 

ради. 

      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-землевпорядниr Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про погодження передачі в оренду  

нежитлового приміщення комунальної  

власності Рафалівської селищної ради  

без проведення аукціону 

Враховуючи лист в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Рафалівської селищної ради, відповідно до статті 29, частини 5  статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 6, 15 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, за погодженням з постійними 

комісіями селищної ради,  Рафалівська селищна рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити передачу нежитлового приміщення, що знаходиться за 

адресою: вул. 1 Травня, буд. 12, смт Рафалівка, Вараський район, Рівненська 

область, індекс 34371, загальною площею – 28,8 м2 , в оренду строком на 5 

років без проведення аукціону, з метою виконавчої та законодавчої діяльності 

місцевих органів управління  та включити в Перелік другого типу об’єктів 

майна комунальної власності Рафалівської  селищної рад,и, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону. 

2. Доручити балансоутримувачу об’єкту, зазначеного у п. 1 цього 

рішення, здійснити всі необхідні дії, передбачені діючим законодавством, для 

передачі в оренду нерухомого майна. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестиційної політики, податків, комунальної власності                                          

(голова комісії – Любов МОРОЗ). 
 

 

 

 Селищний голова                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 
 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про погодження передачі в оренду  

нежитлового приміщення комунальної  

власності Рафалівської селищної ради  

без проведення аукціону 

Враховуючи лист в.о. керівника фінансового відділу Рафалівської селищної 

ради,  відповідно до статті 29, частини 5  статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 6, 15 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                                        

03 червня 2020 року № 483, за погодженням з постійними комісіями селищної 

ради,  Рафалівська селищна рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити передачу нежитлового приміщення, що знаходиться за 

адресою: вул. 1 Травня, буд. 12, смт Рафалівка, Вараський район, Рівненська 

область, індекс 34371, загальною площею – 28,3 м2 , в оренду строком на 5 

років без проведення аукціону, з метою виконавчої та законодавчої діяльності 

місцевих органів управління  та включити в Перелік другого типу об’єктів 

майна комунальної власності Рафалівської  селищної ради, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону. 

2. Доручити балансоутримувачу об’єкту, зазначеного у п. 1 цього 

рішення, здійснити всі необхідні дії, передбачені діючим законодавством, для 

передачі в оренду нерухомого майна. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестиційної політики, податків, комунальної власності                                          

(голова комісії – Любов МОРОЗ). 
 

 

 

 Селищний голова                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про затвердження проєкту договору про 

співробітництво територіальних громад у сфері 

централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів у формі спільного фінансування 

(утримання) Трудового архіву Володимирецької 

селищної ради 

Відповідно до статтей 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 6, 7 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», рішення Володимирецької селищної ради від 

23.12.2021 року № 635 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів у формі спільного фінансування (утримання) Трудового 

архіву Володимирецької селищної ради», рішення Рафалівської селищної ради 

від 07.06.2022 № 758 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів», розглянувши рекомендації комісії з підготовки  проєкту 

договору про співробітництво територіальних громад у сфері централізованого 

тимчасового зберігання архівних документів у формі спільного фінансування 

(утримання) Трудового архіву Володимирецької селищної ради, Рафалівська 

селищна рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт договору про співробітництво територіальних 

громад у сфері централізованого тимчасового зберігання архівних документів 

у формі спільного фінансування (утримання) Трудового архіву 

Володимирецької селищної ради, що додається. 

2. Укласти договір про співробітництво територіальних громад у сфері 

централізованого тимчасового зберігання архівних документів у формі 

спільного фінансування (утримання) Трудового архіву Володимирецької 

селищної ради з Володимирецькою селищною радою Рівненської області. 

3. Доручити селищному голові Василю СОВГУТЮ підписати договір 

вказаний у пункті 2 цього рішення. 



 

4. Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні 

бюджету передбачити відповідні видатки на виконання даного договору. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

 Селищний голова                                                                        Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про затвердження проєкту договору про 

співробітництво територіальних громад у сфері 

надання послуг первинної медичної допомоги 

населенню у формі спільного фінансування 

(утримання) КНП «Володимирецький ЦПМСД» 

Володимирецької селищної ради 

Відповідно до статтей 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 6, 7 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», рішення Володимирецької селищної ради від 

23.12.2021 року № 632 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері надання послуг первинної медичної допомоги 

населенню у формі спільного фінансування (утримання) КНП 

«Володимирецький ЦПМСД»», рішення Рафалівської селищної ради від 

07.06.2022 № 755 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері надання послуг первинної медичної допомоги 

населенню»,  розглянувши рекомендації комісії з підготовки  проєкту договору 

про співробітництво територіальних у сфері надання послуг первинної медичної 

допомоги населенню у формі спільного фінансування (утримання) КНП 

«Володимирецький ЦПМСД» Володимирецької селищної ради, Рафалівська 

селищна рада,  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт договору про співробітництво територіальних 

громад у сфері надання послуг первинної медичної допомоги населенню у 

формі спільного фінансування (утримання) КНП «Володимирецький 

ЦПМСД» Володимирецької селищної ради, що додається. 

2. Укласти договір про співробітництво територіальних громад у сфері 

надання послуг первинної медичної допомоги населенню у формі спільного 

фінансування (утримання) КНП «Володимирецький ЦПМСД» 

Володимирецької селищної ради з Володимирецькою селищною радою 

Рівненської області. 



3. Доручити селищному голові Василю СОВГУТЮ підписати договір 

вказаний у пункті 2 цього рішення. 

4. Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні 

бюджету передбачити відповідні видатки на виконання даного договору. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 Селищний голова                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про затвердження проєкту договору про 

співробітництво територіальних громад у сфері 

надання адміністративних послуг у формі спільного 

фінансування (утримання) відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Володимирецької 

селищної ради 

Відповідно до статтей 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 6, 7 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», рішення Володимирецької селищної ради від 

23.12.2021 року № 634 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг у формі 

спільного фінансування (утримання) відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Володимирецької селищної ради», рішення Рафалівської селищної ради 

від 07.06.2022 № 757 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг суб’єктам 

звернення»,  розглянувши рекомендації комісії з підготовки  проекту договору 

про співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних 

послуг у формі спільного фінансування (утримання) відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Володимирецької селищної ради, Рафалівська 

селищна рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт договору про співробітництво територіальних 

громад у сфері надання адміністративних послуг у формі спільного 

фінансування (утримання) відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Володимирецької селищної ради, що додається.  

2. Укласти договір про співробітництво територіальних громад у сфері 

надання адміністративних послуг у формі спільного фінансування (утримання) 

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Володимирецької селищної 

ради  з Володимирецькою селищною радою Рівненської області. 

3. Доручити селищному голові Василю СОВГУТЮ підписати договір 

вказаний у пункті 2 цього рішення. 



4. Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні 

бюджету передбачити відповідні видатки на виконання даного договору. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 Селищний голова                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про затвердження проєкту договору про 

співробітництво територіальних громад у сфері 

надання послуг вторинної/спеціалізованої медичної 

допомоги населенню у формі спільного фінансування  

(утримання КНП «Володимирецька багатопрофільна 

лікарня» Володимирецької селищної ради 

Відповідно до статтей 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 6, 7 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», рішення Володимирецької селищної ради від 

23.12.2021 року № 633 «Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад у сфері надання послуг вторинної/спеціалізованої 

медичної допомоги населенню у формі спільного фінансування (утримання) 

КНП «Володимирецька БЛ», рішення Рафалівської селищної ради від 07.06.2022 

№ 756 «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад у сфері надання послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги 

населенню»,  розглянувши рекомендації комісії з підготовки  проекту договору 

про співробітництво територіальних громад у сфері надання послуг 

вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню у формі спільного 

фінансування (утримання) КНП «Володимирецька багатопрофільна лікарня» 

Володимирецької селищної ради, Рафалівська селищна рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт договору про співробітництво територіальних 

громад у сфері надання послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги 

населенню у формі спільного фінансування (утримання) КНП 

«Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради, 

що додається.  

2. Укласти договір про співробітництво територіальних громад у сфері 

надання послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню у 

формі спільного фінансування (утримання) КНП «Володимирецька 

багатопрофільна лікарня» Володимирецької селищної ради з 

Володимирецькою селищною радою Рівненської області. 



3. Доручити селищному голові Василю СОВГУТЮ підписати договір 

вказаний у пункті 2 цього рішення. 

4. Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні 

бюджету передбачити відповідні видатки на виконання даного договору. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 Селищний голова                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVI сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                 ПРОЄКТ             № ___ 

 

Про затвердження Переліку другого типу 

об’єктів майна комунальної власності 

Рафалівської  селищної ради, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону 

З метою  врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, 

пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності 

Рафалівської селищної ради, відповідно до статті 15 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального мйна», за погодженням з постійними комісіями селищної ради,  

Рафалівська селищна рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік другого типу об’єктів майна комунальної 

власності Рафалівської  селищної ради, що підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону, згідно із Додатком № 1, що додається.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестиційної політики, податків, комунальної власності                                          

(голова комісії – Любов МОРОЗ). 
 

 

 

 

 Селищний голова                                                                         Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Додаток № 1 до проєкту рішення   

                                                                           Рафалівської  селищної ради 

                                                                           від  ____________ № ________ 

 

 

 

Перелік другого типу об’єктів майна комунальної власності Рафалівської  

селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

 
 

№ 

з/п 

Об’єкт 

оренди 

Адреса розташування Балансоутримувач Цільове 

використання 

Загальна 

площа 

кв.м. 

1. Нежитлове 

приміщення 

Вул. 1 Травня, буд. 12,  

смт Рафалівка, 

Вараський район, 

Рівненська область, 

індекс 34371 

Рафалівська 

селищна рада 

З метою 

виконавчої та 

законодавчої 

діяльності 

місцевих 

органів 

управління 

28,3 

2. Нежитлове 

приміщення 

Вул. 1 Травня, буд. 12,  

смт Рафалівка, 

Вараський район, 

Рівненська область, 

індекс 34371 

Рафалівська 

селищна рада 

З метою 

виконавчої та 

законодавчої 

діяльності 

місцевих 

органів 

управління 

28,8 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                            Марія ОШУРКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання 

 

 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

від ____________ 2022 року                                                           №__       

 

 

Про надання дозволу на списання 

транспортного засобу шляхом ліквідації  

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку списання об’єктів права комунальної власності  

територіальної громади  та  з  метою впорядкування  використання майна 

комунальної власності Рафалівської територіальної громади Вараського району 

Рівненської  області та враховуючи клопотання Великожолудського ліцею від 

 22 серпня  2022 року № 139, та поданих ним  матеріалів, Рафалівська 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду Великожолудському ліцею на списання транспортного 

засобу шляхом ліквідації у встановленому законодавством порядку, які 

закріплені за ним на праві оперативного управління та належать до комунальної 

власності територіальної громади : 

Тип Шкільний автобус 

Марка ГАЗ-53 

Модель 5312 КУБАНЬ 

Державний номер  ВК 1047 АА 

Рік випуску 1991 

Колір Зелений 

Номер шасі  

(кузова, рами) 
VIN-ХТН531200L1288576 

Інвентарний номер 10510004 

Первісна  вартість 5784,00 грн. 

Залишкова вартість 0,00 грн. 



Пробіг  Не встановлено 

Причина списання 
автобус не відповідає технічним вимогам для 

здійснення перевезення здобувачів освіти 

 

2. Великожолудському ліцею: 

2.1. використати придатні деталі, вузли, агрегати розібраних та демонтованих 

транспортних засобів для ремонту інших транспортних засобів;  

2.2. непридатні деталі та матеріали в установленому законодавством порядку 

реалізувати на металобрухт; 

2.3. списання провести згідно чинного законодавства, забезпечити виконання 

рішення в місячний термін та повідомити селищну раду про його списання.  

  

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 (Мороз Л.Л.). 

 

 

Селищний голова                                                               Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала  Оксана КУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО  РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання 

 

 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

від    ___вересня  2022 року                                                                           №  

 

Про затвердження Програми  енергозбереження  

та енергоефективності Рафалівської селищної ради  

на 2022 – 2025 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про енергозбереження» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової 

економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 

2010 – 2015 роки» (зі змінами), селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності 

Рафалівської селищної ради на 2022 – 2025 роки (додається). 

2. Фінансовому відділу селищної ради при формуванні селищного 

бюджету  передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, фінансування 

яких здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. 

3. 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 (Любов МОРОЗ). 

 

 

 

Селищний голова                                                                   Василь СОВГУТЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Затверджено рішенням                                                                                                                                                                                     

                                                                  сесії селищної ради    

                                                                                    від  ____. 09. 2022р.  №  

                                                                          Селищний голова 

                                                                                               Василь СОВГУТЬ 

 

 

ПРОГРАМА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

РАФАЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА  2022 - 2025 РОКИ 
 

 

ПАСПОРТ 

Програми енергозбереження та енергоефективності  Рафалівської селищної ради 

на 2022-2025 роки 
 

1 

 

Назва програми 

Програма енергозбереження та енергоефектив- 

ності Рафалівської селищної ради на 2022 – 2025 

роки 

2 Розробник програми Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

3 Відповідальні виконавці 

програми 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

4 Учасники програми Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

5 Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

6 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет 

7 Обсяги фінансування програми 

(тис. грн.) 

 

8 Мета програми Забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній 

сфері Рафалівської селищної ради, сфері 

теплопостачання та надання комунальних послуг, 

скорочення бюджетних витрат на використання 

енергоресурсів, підвищення культури 

енергоспоживання 

9 Очікувані результати виконання 

програми 
Зменшення обсягів споживання паливно-

енергетичних ресурсів у закладах та установах 

селищної ради ; проведення модернізації об’єктів 

теплопостачання, впровадження новітніх 

енергоефективних технологій; економія коштів 

місцевого бюджету 

 

 

 

 

 

 



1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Програма енергозбереження та енергоефективності Рафалівської селищної 

ради на 2022 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону 

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

енергозбереження» та Закону України «Про альтернативні джерела енергії». 

Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів у бюджетній сфері Рафалівської селищної ради, сфері 

теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат 

на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання. 

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих 

заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації  державної 

політики у сфері енергозбереження, вдосконалення  системи управління 

енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, 

формування в населення  світогляду, орієнтованого на енергозбереження, 

отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту. 

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчого 

комітету Рафалівської селищної ради. Виконання цих заходів дасть можливість 

залучити заощаджені кошти на покращення стану установ та  населених пунктів 

громади,  модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості 

енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг для 

населення і соціально-побутових умов мешканців населених пунктів та 

передбачає: 

         1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері 

теплопостачання в установах та закладах селищної ради за рахунок 

стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів; 

2) підвищення надійності систем постачання енергоносіїв; 

3) впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій; 

4) популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері; 

5) скорочення поточних видатків місцевого бюджету за рахунок реалізації 

капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, 

встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері 

Рафалівської селищної ради; 

6) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних 

коштів на реалізацію заходів з енергозбереження Рафалівської селищної ради; 

7) запровадження часткового використання альтернативних та місцевих 

видів палива установами та закладами Рафалівської селищної ради; 

8) постійний моніторинг споживання енергоносіїв в установах і закладах 

та впровадження енергозберігаючих заходів. 

 

 



2. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її 

розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного 

використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить 

рівень економічного і соціального розвитку громади. 

На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до 

енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення 

адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне 

та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо. 

Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-

енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, 

обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян. 

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання 

енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси 

виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, 

сировини та матеріалів. 

Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі 

енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження 

енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, 

бюджетній.  

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність 

альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань 

енергозбереження та енергоефективності. 

Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є: 

1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність 

використання енергії; 

2) постійне зростання вартості енергоресурсів; 

3) недостатність коштів у місцевому бюджеті на впровадження 

енергоощадних та енергоефективних заходів; 

4) відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження та 

енергоефективності; 

7) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-

енергетичних ресурсів в установах та закладах селищної ради, в побуті тощо; 

8) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб 

установ та закладів до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження. 

 

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Енергозбереження залишається одним із пріоритетних напрямків 

діяльності виконавчого комітету Рафалівської селищної ради щодо ефективного 

втілення в життя державної політики енергозбереження та енергоефективності. 



Основними завданнями Програми є створення ефективної системи 

управління енергозбереженням, скорочення витрат енергоресурсів, 

удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів 

для реалізації потенціалу енергозбереження в установах та закладах селищної 

ради, а також можливості залучення для цього коштів державного бюджету та 

інвестиційних коштів, у тому числі грантових. 

В установах та закладах Рафалівської селищної ради виконано низку 

технічних заходів щодо скорочення енергоресурсів:  заміна віконних та дверних 

блоків на металопластикові, заміна котлів, встановлення світлодіодних ламп  

замість ламп розжарювання та люмінесцентних. 

Досягнення мети Програми передбачається шляхом реалізації заходів 

організаційного та технічного характеру. 

Заходами організаційного характеру є: 

1) фінансове забезпечення Програми – виявлення внутрішніх джерел 

фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів; 

2) проведення пропагандистської діяльності серед споживачів 

енергоресурсів, молоді, дітей дошкільного віку щодо поширення інформації про 

ефективне та ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

До заходів технічного характеру належать: 

1) модернізація діючих котелень – переобладнання, реконструкція та 

технічне переоснащення; 

2) підвищення ефективності діючих систем теплопостачання – заміна 

тепломереж, застосування попередньо ізольованих труб, зміна схеми 

теплопостачання із використанням критерію ефективності використання енергії 

та окупності витрат; 

3) продовження практики впровадження сучасних систем обліку та 

регулювання споживання енергоносіїв; 

4) заміна вікон та дверей, утеплення та ущільнення будівель; 

5) оптимізація електроспоживання та заміна традиційних освітлювальних 

приладів внутрішнього і зовнішнього освітлення сучасними енергозберігаючими 

освітлювальними приладами; 

6) підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за 

рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного обладнання. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

 

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених 

завдань і заходів Програми, які в основному передбачають: 

1) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у 

закладах та установах селищної ради ; 

2) проведення модернізації об’єктів теплопостачання, впровадження 

новітніх енергоефективних технологій; 

3) економію коштів місцевого бюджету; 



4) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів 

на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження; 

5) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади на 

всіх рівнях суспільного життя; 

6) застосування механізму відновлювального фінансування 

енергозберігаючих заходів. 

 

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування 

місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

головному розпорядникові бюджетних коштів, і в разі потреби - уточняються 

завдання та заходи Програми. 

        

6.ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ: 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Роки дії програми 

2022 2023 2024 2025 

1. Реконструкція 

вуличного 

освітлення із 

встановленням 

світильників з 

світлодіодними 

лампами, 

панелями в 

населених 

пунктах, де не в 

повному обсязі( не 

по всіх вулицях 

встановлені 

світильники) 

 с.Великий 

Жолудськ, 

с.Малий 

Жолудськ, 

смт.Рафалівка  

2. Заміна ламп 

розжарювання та 

люмінесцентних 

на світлодіодні в 

установах та 

закладах 

Рафалівської 

селищної ради 

 адмінприміщення 

Рафалівської 

селищної ради, 

Рафалівський 

ліцей, ЗДО 

«Сонечко» 

смт.Рафалівка 

Великожолудський 

ліцей, КПНЗ 

«Рафалівський 

ЦДЮТ», 

Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей, КПНЗ 

«Рафалівська 

дитяча музична 

школа» 



3. Заміна вікон та 

дверей у закладах 

та установах 

Рафалівської 

селищної ради: 

 

Адмінпри 

міщення 

Рафалівської 

селищної 

ради, 

Великожолуд 

ський ліцей 

Рафалівський 

ліцей, ЗДО 

«Сонечко» 

смт.Рафалівка 

Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей, 

КПНЗ 

«Рафалівський 

ЦДЮТ», КПНЗ 

«Рафалівська 

дитяча музична 

школа» 

4. Реконструкція 

системи опалення  

в установах та 

закладах селищної 

ради 

Адмінпри 

міщення 

Рафалівської 

селищної 

ради, 

Великожолуд 

ський ліцей 

Рафалівський 

ліцей, ЗДО 

«Сонечко» 

смт.Рафалівка 

Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей, КПНЗ 

«Рафалівський 

ЦДЮТ» 

КПНЗ 

«Рафалівська 

дитяча музична 

школа» 

5. Утеплення стін та 

дахів приміщень 

установ та 

закладів селищної 

ради: 

 

 адмінприміщення 

Рафалівської 

селищної ради, 

Великожолудський 

ліцей 

Рафалівський 

ліцей, ЗДО 

«Сонечко» 

смт.Рафалівка, 

Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей 

.-, КПНЗ 

«Рафалівський 

ЦДЮТ», КПНЗ 

«Рафалівська 

дитяча музична 

школа» 

6. Встановлення 

генеруючих 

установок 

відновлюваної  

енергетики 

 адмінприміщення 

Рафалівської 

селищної ради 

Рафалівський 

ліцей, ЗДО 

«Сонечко» 

смт.Рафалівка, 

Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Шістнадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від  15 вересня  2022 року                                                                         №  

 

Про передачу основних засобів 

 

 Керуючись статтями 35, 43, 60,  пунктом 6 статті 26, пунктом 31 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для 

забезпечення належного бухгалтерського обліку, експлуатації та утримання 

основних засобів, враховуючи лист Володимирецької селищної ради від 

05.09.2022 року № вих.1661/03-22/22 за погодженням з постійними 

депутатськими  комісіями  Рафалівська селищна рада  

 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Надати згоду на безоплатну передачу  з комунальної власності Рафалівської 

селищної ради основних засобів (додаток 1), що обліковуються на балансі 

комунального  позашкільного навчального закладу «Рафалівський центр дитячої 

та юнацької творчості» (вулиця 1 Травня, будинок 5, селище міського типу 

Рафалівка, Вараський район Рівненська область, код ЄДПОУ 25315124) у 

комунальну власність Володимирецької селищної ради.. 

2.Уповноважити комунальний позашкільний навчальний заклад «Рафалівський 

центр дитячої та юнацької творчості» провести приймання-передачу основних 

засобів, що обліковуються на балансі комунального  позашкільного навчального 

закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» (вулиця 1 Травня, 

будинок 5, селище міського типу Рафалівка, Вараський район Рівненська 

область, код ЄДПОУ 25315124),згідно із затвердженим складом комісії (додаток 

2),  в порядку, визначеному законодавством України. 

3.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 

(Любов МОРОЗ). 

      

 

Селищний голова                                                                        Василь СОВГУТЬ 

 



Додаток 1 до рішення 

                                                                                      Рафалівської селищної ради 

                                                                                      від  15.09.2022 року № 

 

 

Перелік  майна, що обліковується на  балансі 

 комунального  позашкільного навчального закладу «Рафалівський центр дитячої 

та юнацької творчості» (вулиця 1 Травня, будинок 5, селище міського типу 

Рафалівка, Вараський район Рівненська область, код ЄДПОУ 25315124)  і 

пропонується до безоплатної передачі в комунальну власність Володимирецької 

селищної ради Рівненської області 

  
 

 

 

1. Картинг – 10 шт. (№ 16727, 16730, 16127, 16126, 16670, 16713, 16722, 16729, 

16723, 16123). 

2. Баггі – 2 шт. (№ 16113, 16112). 

3. Мотоцикл – 3шт. (№16648, 65053, 65052). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                          Марія ОШУРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток 2 до  рішення 

                                                                                     Рафалівської селищної ради 

                                                                                      від  15.09.2022 року № 

 

 

Склад комісії з прийому передачі майна, 

 що обліковується на  балансі 

 комунального  позашкільного навчального закладу «Рафалівський центр дитячої 

та юнацької творчості» (вулиця 1 Травня, будинок 5, селище міського типу 

Рафалівка, Вараський район Рівненська область, код ЄДПОУ 25315124)  і 

пропонується до безоплатної передачі в комунальну власність Володимирецької 

селищної ради Рівненської області 
 

 

1. Марія ОШУРКО – заступник Рафалівського селищного голови; 

2. Анатолій РИЖИЙ – перший заступник селищного голови Володимирецької 

селищної ради; 

3. Оксана КУЧИК – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Рафалівської селищної ради; 

4. Вадим ДРУЗЬ – начальник Управління соціально-культурної сфери 

Володимирецької селищної ради; 

5. Галина СКІБЧИК – в.о.директора КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ»; 

6. Олександр САВЧУК – керівник гуртків Володимирецького будинку школярів 

та юнацтва; 

7. Олена ПРИХОДЬКО – бухгалтер КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ». 

 

 

 

 
 

 

Заступник селищного голови                                                          Марія ОШУРКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

 

Про внесення змін до бюджету 

Рафалівської селищної територіальної  

громади на 2022р. 

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 : 

 

             Внести зміни до рішення Рафалівської  селищної ради № 658 від 21 

грудня 2021 року «Про бюджет Рафалівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік», №700 від 15.02.2022року «Про внесення змін до бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік», №753 від 

07.06.2022року «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік», №791 від 14.09.2022року «Про внесення 

змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 рік»,   а 

саме: 

1.Збільшити доходи загального фонду бюджету на 41700 гривень,  в тому 

числі за рахунок: 

іншої дотації з місцевого бюджету на надання компенсації закладам 

комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що 

передані на фінансування місцевих бюджетів, закладам спільної власності 

територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) 



(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 491-Р) на 

28 847 гривень; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на 12 853 гривень. 

2.Збільшити  видатки  загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади на 356 140 гривень , в тому числі за рахунок 

збільшення: 

дотації з місцевого бюджету на надання компенсації закладам комунальної 

форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на 

фінансування місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних 

громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 491-Р) на 28 847 гривень; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на 12 853 гривень. 

 

 залишку коштів загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади, який склався станом на 01.01.2022 року в сумі 314 440 

гривень 

Передати із загального фонду до бюджету розвитку 19 900 гривень за 

рахунок залишку коштів загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади, який склався станом на 01.01.2022 року.   

4.Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади на 988 655 гривень , в тому числі: 

збільшення: 

за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)   на 855 096 гривень; 

залишку коштів спеціального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади, який склався станом на 01.01.2022 року в сумі 133 559 

гривень 

             5.Збільшити  видатки бюджету розвитку Рафалівської селищної 

територіальної громади на 988 655 гривень ,в тому числі: 

збільшення: 

• по КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» - 19 900 гривень; 

 



3.Затвердити доходи загального фонду бюджету Рафалівської селищної 

територіальної громади в сумі 56 150 684,30 гривень, видатки загального фонду 

бюджету Рафалівської селищної територіальної громади в сумі  58 348 

629,30гривень, з дефіцитом в сумі 2 197 945  гривень, джерелом покриття 

дефіциту визначити вільний залишок коштів загального фонду, який склався 

станом на 01.01.2022 року. 

   4.Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі    988 

655 гривень, джерелом покриття якого визначити залишок коштів бюджету 

розвитку в сумі 133 559 гривень,  кошти передані із загального фонду до 

бюджету розвитку в сумі 855 096 гривень, в тому числі:  за рахунок  залишку 

коштів загального фонду селищного бюджету, який склався станом на 

01.01.2022 року – 855 096 гривень. 

5.Внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2022 році. 

          6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

 

Про затвердження  Програми та порядку 

відшкодування ТзОВ « Юлія »  

Рафалівської  селищної ради Вараського  

району Рівненської області різниці в тарифах  

на послуги з водопостачання для населення 
 

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

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», ст..15 Закону України «Про ціни та ціноутворення», 

Рафалівська селищна рада Вараського району Рівненської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відшкодування ТзОВ « Юлія » Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області різниці в тарифах на 

послуги з водопостачання для населення на 2022 рік (додаток 1). 

2. Затвердити порядок відшкодування ТзОВ « Юлія » Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області різниці в тарифах на 

послуги з водопостачання для населення  (додаток 2). 
3.Фінансовому відділу у селищному бюджеті на відповідний період 

передбачити кошти у межах реальних фінансових ресурсів на виконання 

програми.  

         4.  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                                                                 В.С. Совгуть 

  

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення Рафалівської селищної ради  

Вараського району Рівненської області  

від                  2022 року   №______   

 

ПРОГРАМА 

відшкодування ТзОВ « Юлія » Рафалівської селищної ради Вараського району 

Рівненської області різниці в тарифах на послуги з водопостачання для 

населення на 2022 рік 

 

1. Розробник Програми 

ТзОВ « Юлія »  

Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області 

2. Учасники Програми 

Рафалівська селищна рада,  

ТзОВ « Юлія » Рафалівської селищної 

ради Вараського району Рівненської 

області 

3. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

4. 

Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, тис.грн. 

400,0 

5. 
Основні джерела 

фінансування Програми 
селищний бюджет, державний бюджет 

 

1. 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи 

Програми 

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» орган місцевого самоврядування 

встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги. У разі встановлення 

органом місцевого самоврядування тарифів на рівні, що унеможливлює 

отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з 

відповідного місцевого бюджету надавачу послуг різниці між встановленим 

розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво 

цих послуг.  

В разі змін цін на складові тарифів, збільшення мінімальної заробітної 

плати, податків та зборів діюче законодавство, зокрема, постанова Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з метою 



недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачає 

коригування тарифів за відповідними складовими.  

Проте, сама процедура коригування, організаційні та технологічні зміни на 

підприємствах, не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при 

кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні 

суми кредиторської заборгованості, в тому числі по заробітній платі, податках, 

єдиному соціальному внеску, оплаті за енергоносії. Виробник послуг не в змозі 

проводити поточні ремонти мереж та інше через відсутність коштів.  

На сьогоднішній день відсутність механізму відшкодування                 ТзОВ 

« Юлія » Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області 

різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення в розмірі різниці 

між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до 

діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення даними 

послугами належної якості і може призвести до:  

- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;  

- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товаро-

матеріальні цінності;  

- виникнення заборгованості із заробітної плати;  

- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і 

неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових 

зобов’язань.  

Виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення з 

селищного бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової 

діяльності підприємства ТзОВ « Юлія » Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області в період встановлення тарифів в розмірі меншому 

ніж економічно обґрунтований та в період між встановленням нових тарифів.  

Згідно із статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет 

Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, 

нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати 

суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів 

відповідних бюджетів.  

Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в 

розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення 

джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів 

відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому 

порядку.  

За таких умов Міністерство фінансів зауважує, що згідно із статтею 7 

Кодексу та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 



(далі – Закон) органи місцевого самоврядування мають право самостійно 

визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до 

законодавства України.  

Відповідно до статті 91 Кодексу, у місцевих бюджетах можуть 

передбачатися кошти на фінансування інших програм, пов’язаних з виконанням 

повноважень, затверджених відповідною місцевою радою.  

Враховуючи зазначене, відшкодування різниці в тарифах можливе за 

рахунок коштів селищного бюджету за умови прийняття відповідної Програми.  

 

1.3. Мета Програми 

 

Прийняття даної Програми має за мету:  

- прогнозування та виділення з селищного бюджету Рафалівської селищної 

ради коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічно 

обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання для 

населення ТзОВ « Юлія»;  

- забезпечення беззбиткової діяльності комунального підприємства 

відповідно до вимог Господарського кодексу України;  

- збереження кількості і якості надання послуг з централізованого 

водопостачання;  

- своєчасні розрахунки за надані послуги.  

 

1.4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування 

 

З метою врахування інтересів як споживачів послуг, так і  

ТзОВ « Юлія», вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття 

рішення Рафалівської  селищної ради Вараського району Рівненської області 

«Про затвердження Програми та порядку відшкодування ТзОВ « Юлія» 

Рафалівської  селищної ради Вараського району Рівненської області різниці в 

тарифах на послуги з водопостачання для населення» та виділення з селищного 

бюджету коштів для компенсації даної різниці в тарифах. 

 

Заходи Програми 

Орієнтовний 

обсяг фінансових 

ресурсів на 2022 

рік, тис.грн 

Джерела 

фінансування 
Очікуваний результат 

Відшкодування різниці в 

тарифах на послуги з 

водопостачання для населення 

надані ТзОВ « Юлія » 

400,0 

селищний 

бюджет, 

державний 

бюджет 

- забезпечення 

беззбиткової 

діяльності 

підприємства в 



Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської 

області 

частині надання 

послуг з 

водопостачання; 

 

- дотримання вимог 

діючого 

законодавства; 

 

- отримання 

стабільних та якісних 

житлово-комунальних 

послуг 

1.5. Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за наступним порядком: 

1. Головний розпорядник коштів здійснює перерахування коштів 

селищного бюджету одержувачу бюджетних коштів – ТзОВ « Юлія » 

Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області на рахунки, 

відкриті в установах банку.  

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах затверджених 

призначень в селищному бюджеті на цю мету.  

 

1.6. Контроль за виконанням Програми 

 

 Контроль за виконанням Програми 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток 2 

до рішення Рафалівської селищної ради  

Вараського району Рівненської області  

від                         2022 №______ 

 

ПОРЯДОК 

розрахунку, обліку та відшкодування ТзОВ « Юлія » Рафалівської 

селищної ради Вараського району Рівненської області різниці в тарифах на 

послуги з водопостачання для населення  
 

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунків, обліку та 

відшкодування різниці в тарифах ТзОВ « Юлія » Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області різниці в тарифах на послуги з 

водопостачання для населення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю 

фактичної вартості послуг затвердженим тарифам. 

2. Видатки на відшкодування втрат ТзОВ « Юлія », що пов'язані із 

дією  цін/тарифів на послуги з водопостачання, нижчих від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво, селищна рада передбачає у селищному 

бюджеті згідно з наданими виробником послуг фактичних розрахунків, що 

погоджуються з виконавчим комітетом  Рафалівської селищної ради Вараського 

району Рівненської області, яка прийняла рішення про тарифи. 

3. Рафалівська  селищна рада Вараського району Рівненської області 

укладає з ТзОВ « Юлія » договір на відшкодування втрат, що пов'язані із дією 

цін/тарифів на послуги з водопостачання для населення, нижчих від розміру 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. 

4. Обсяг різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення 

надається ТзОВ « Юлія » відповідно до даної форми: 

5. РОЗРАХУНОК 

різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення                                              

по  ТзОВ « Юлія » за березень – червень 2022 рр. 
 

Місяць, рік 

Фактичні 

нарахування згідно 

із встановленими 

для населення 

тарифами на 

послуги з 

водопостачання та 

водовідведення  

Фактичні 

витрати з 

надання послуг 

для населення 

(повна 

собівартість) 

Різниця між 

фактичними 

витратами та 

фактичними 

нарахуваннями 

Трансфери з 

державного та 

місцевого бюджетів, 

отримані 

підприємством для 

відшкодування 

заборгованості з 

різниці в тарифах, або 

відшкодування 

окремих витрат згідно 

зі складовими 

затверджених тарифів  

Підлягає 

відшкодуванню 

 Березень   111085,44  142617,51  31532,07   31532,07 



2022 р. 

Квітень 

2022 р. 
112736,64 144737,41 32000,77 

 
32000,77 

Травень 

2022 р. 
110336,64 141656,15 31319,51 

 
31319,51 

Червень 

2022 р. 
113389,44 145575,50 32186,06 

 
32186,06 

Разом : 447548,16 574586,57 127038,41  127038,41 

  

Керівник підприємства 

 

 

 

_______ 

(підпис) 

 

 

 

А.А. Прокопчук 

_ 

(ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер 
 

 (підпис) 

 

О.А. Фейцер  

 

 (ініціали та прізвище) 

М. П.     

 

 
 

6.  Кошти зараховуються на рахунок ТзОВ « Юлія » та використовується 

виключно на оплату спожитої електроенергії та виплату заробітної плати. 

7.  ТзОВ « Юлія » готує розрахунки з різниці в тарифах за визначеною 

формою та подає для погодження виконавчому комітету селищної ради 

щоквартально - до 10 числа наступного за звітним періодом зі всіма 

підтверджуючими документами. 

8.   Селищна рада на підставі затверджених розрахунків в межах реального 

обсягу бюджету проводить відшкодування втрат, що пов'язані з дією цін/тарифів 

на послуги з водопостачання та водовідведення для населення, нижчих від 

розміру економічно обґрунтованих фактичних витрат на їх виробництво. 

 

 

 

Селищний голова                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шістнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___ вересня 2022 року                                                                   №  проєкт 

 

Про затвердження розпорядження селищного голови  

№ 132 від 05.09.2022р. «Про затвердження протоколу  

електронного аукціону LLE001-UA-20220819-22698» 

 

    Відповідно до статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  керуючись Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», за 

погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити розпорядження селищного голови № 132 від 05.09.2022р. «Про 

затвердження протоколу електронного аукціону LLE001-UA-20220819» 

(розпорядження 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 

 

 



  
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шістнадцята VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___ вересня    2022 року                                                                    № проект 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної  

документації  по об’єкту «Капітальний ремонт  

підвального приміщення адміністративного корпусу  

Рафалівської селищної ради під розширення ПРУ № 64323  

по вулиці 1 Травня,12в смт. Рафалівка  Вараського  району 

Рівненської області 

  

     Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна 

рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити  проектно-кошторисну  документацію  по 

об’єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративного 

корпусу Рафалівської селищної ради під розширення ПРУ № 64323 по вулиці 

1 Травня,12 в смт. Рафалівка Вараського  району Рівненської області  в сумі 

1112,977 тис. грн.. (Один  мільйон сто дванадцять тисяч дев’ятсот сімдесят сім 

грн.. 00 коп. ) 

     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                   С.Похила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шістнадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ___ вересня 2022 року                                                           № проєкт 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради 

№ 646  від 21.12.2021р. «Про селищну Програму  

соціального захисту окремих категорій населення   

територіальної громади 

«Соціальний захист населення»  на 2022 рік» 

 

   З метою забезпечення соціальним захистом надання матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих (померлих) воїнів, учасників бойових дій, відповідно до п.22 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні  за погодженням з 

постійними комісіями, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Внести зміни до селищної   Програми  соціального захисту окремих категорій 

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

затвердженої рішенням селищної ради № 646 від 21.012.2021р., доповнивши 

розділи Програми: 

- «Основні завдання Програми» доповнити пунктом такого змісту: «матеріальна 

підтримка сімей загиблих (померлих) воїнів, учасників бойових дій, жителів 

громади, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації»; 

- «Очікувані результати» доповнити пунктом: «надання матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих (померлих) воїнів, учасників бойових дій, жителів громади, у 

зв’язку зі збройною агресією російської федерації»; 

- «Заходи по соціальному захисту жителів територіальної громади» доповнити 

п.8 такого змісту: «надавати одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих 

(померлих), учасників бойових дій, жителів громади, у зв’язку зі збройною 

агресією російської федерації в розмірі 10,0 тис. грн.»  

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 

 


