
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від _________ 2022 року  

 

                                     

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши заяву громадянки  Хваль Альони Миколаївни  від 02.02.2022 року, 

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

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

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці  Хваль Альоні Миколаївні технічну документацію із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах смт. Рафалівка   вулиця  Ватутіна, 15  

Вараського    району  Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці  Хваль Альоні Миколаївні  земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620855400:01:004:0048) для будівництва та обслуговування 

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

0,0897  га, в межах смт. Рафалівка  вулиця  Ватутіна, 15 Вараського   району  

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

у користуванні громадянки.  

      3. Громадянці  Хваль Альоні Миколаївні: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології. 

 

Селищний голова                                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______сесія VIII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від _________ 2022 року  

 

                                     

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

     Розглянувши заяву громадянки  Радчук Людмили Володимирівни  від 23.02.2022 

року, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

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

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

 

в и р і ш и л а : 

 

      1. Затвердити громадянці  Радчук Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах смт. Рафалівкавул. 

Фруктова, 5  Рівненської області.   

      2. Передати у власність громадянці  Радчук Людмилі Володимирівні  земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620855400:02:029:0095) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1252  га, в межах смт. Рафалівка  вулиця  Фруктова, 5 Вараського   

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

перебуває у користуванні громадянки.  

      3. Громадянці  Радчук Людмилі Володимирівані: 

          - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно норм чинного 

законодавства; 

          - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного 

кодексу України.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології. 

 

 

Селищний голова                                                                          Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник: Людмила БУЛАН 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від_______________2022 року                                                      

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянина  Бабича  Анатолія  Миколайовича від 

07.02.2022  року, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

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

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

в и р і ш и л а : 

        1. Затвердити громадянину  Бабичу  Анатолію  Миколайовичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

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

Молодіжна, 10 Вараського  району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Бабичу  Анатолію  Миколайовичу  

земельну ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:004:0048) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1980 га, в межах с. Лозки   вул.  Молодіжна, 10 Вараського району 

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

у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Бабичу  Анатолію  Миколайовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

  - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології.  

(Максимчук  П.І.) 

 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від    __________   2022 року  

 

                                      

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянки    Мамчиць  Любові  Василівни  від 11.02.2022 

року, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

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

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

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні   технічну документацію 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах с. Лозки   вул.  Полянка, 16  Вараського    

району  Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні   земельну 

ділянку (кадастровий номер: 5620886200:05:017:0012) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,2500  га, в межах с. Лозки   вул.  Полянка, 16  Вараського   району   

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

у користуванні громадянки.  

        3. Громадянці  Мамчиць  Любові  Василівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології. 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________ сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від_______________2022 року                                                     

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши заяву громадянина  Бабича  Олександра  Анатолійовича  від 

07.02.2022  року, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

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

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

в и р і ш и л а : 

 

        1. Затвердити громадянину  Бабичу  Олександру  Анатолійовичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

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

59 Вараського  району Рівненської області.   

        2. Передати у власність громадянину  Бабичу  Олександру  Анатолійовичу  

земельну ділянку (кадастровий номер: 5620886200:01:002:0137) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,2500 га, в межах с. Лозки   вул.  Вишнева, 59 Вараського району 

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

у користуванні громадянина.  

        3. Громадянину  Бабичу  Олександру  Анатолійовичу: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

  - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлокомунального господарства та екології.  

(Максимчук  П.І.) 

 

Селищний голова                                                                      Василь  СОВГУТЬ 

 

Проект підготував  староста                                         М.   Ничипорук   

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 

від ________ 2022 року     

 

Про припинення права користування  

земельною ділянкою. 

 

      Розглянувши клопотання Володимирецької міжгосподарської кооперативної 

шляхо-будівельної дільниці № 2 про припинення права користуваннч земельною 

ділянкою для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

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

житлово - комунального господарства та екології,, керуючись статтями 12, 122, 141 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврячдування 

в Україні, Рафалівська селищна рада 

в и р і ш и л а : 

 

     1. Припинити право користування земельною ділянкою загальною площею 1,6000 га 

Володимирецькій міжгосподарській кооперативній шляхо-будівельній дільниці № 2 і 

розташована по вул. Поліська в смт. Рафалівка Вараського району Рівненської області у 

зв’язку із набуттям права власності на об’єкти нерухомого майна (фундамет пропускного 

пукту, фундамент заводу, фундамент естакади та фундамент підсобного приміщення) 

іншою фізичною особою і передати її до земель запасу Рафалівської селищної ради. 

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

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

житлової політики, житлово-комунального господарства та екології  (Петро 

МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 

 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                            

 

                      

Про розгляд клопотання Регіональній філії 

«Львівська залізниця» Акціонерного товариства 

«Українська залізниця» «Про надання дозволу 

на розроблення  

проектуземлеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування». 

 

  

       Розглянувши клопотання Регіональної філії «Львівська залізниця» 

Акціонерного товариства «Українська залізниця» від 11.11.2022 року про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 

транспорту, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житлово - комунального господарства та екології, керуючись статтями 12, 19, 79, 92, 

122, 123, 134 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Рафалівська селищна рада 

в и р і ш и л а : 

      1. Надати дозвіл Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного 

товариства «Українська залізниця» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 25,20 га 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (код КВЦПЗ 

– 12.01), яка розташована в смт. Рафалівка Вараського району Рівненської області. 

     2. Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська 

залізниця» у  місячний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування.  

      3. Після розроблення проекту землеустрою та внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, проект землеустрою подати до 

Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області для його 

затвердження.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології  

(Петро МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан  



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду фізичній особі 

– підприємцю Деркачу Сергію 

Сергійовичу. 

  

      Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Деркача Сергія Сергійовича від 

11.11.2022 року про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово - комунального господарства та екології, 

керуючись статтями 12, 93, частиною першою статті 122, статтями 123, 186 Земельного 

кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 

частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Рафалівська селищна рада 

в и р і ш и л а: 

      1. Надати фізичній особі – підприємцю Деркачу Сергію Сергійовичу дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 10 (десять) років орієнтовною площею 0,1853 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться: Рівненська область, Вараський 

район, смт. Рафалівка, вулиця Поліська, 40Г, за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

     2. Фізичній особі – підприємцю Деркачу Сергію Сергійовичу звернутись до 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі.    

     3. Розроблений проєкт землеустрою подати на розгляд сесії селищної ради згідно 

із вимогами чинного законодавства. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології  

(Петро МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан  

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду фізичній особі 

– підприємцю Деркачу Сергію 

Сергійовичу. 

  

      Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Деркача Сергія Сергійовича від 

11.11.2022 року про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово - комунального господарства та екології, 

керуючись статтями 12, 93, частиною першою статті 122, статтями 123, 186 Земельного 

кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 

частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Рафалівська селищна рада 

в и р і ш и л а: 

      1. Надати фізичній особі – підприємцю Деркачу Сергію Сергійовичу дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 10 (десять) років орієнтовною площею 0,0927 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться: Рівненська область, Вараський 

район, смт. Рафалівка, вулиця Поліська, 40А, за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

     2. Фізичній особі – підприємцю Деркачу Сергію Сергійовичу звернутись до 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі.    

     3. Розроблений проєкт землеустрою подати на розгляд сесії селищної ради згідно 

із вимогами чинного законодавства. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології  

(Петро МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан  

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  

 

Про селищну Програму поводження з твердими  

побутовими відходами на території Рафалівської  

селищної територіальної громадина 2023 рік» 

 

          Керуючись статтями 30, 33, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до положень Законів України «Про відходи»,  «Про благоустрій 

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

затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, житлово - 

комунального господарства та екології та згідно рішення виконавчого комітету від 

29.11.2022 року № 98 «Про попередній розгляд проєкту рішення  «Про селищну 

Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Рафалівської 

селищної територіальної громадина 2023 рік», Рафалівська селищна рада 

                                                         в и р і ш и л а : 

1. Затвердити селищну Програму поводження з твердими побутовими відходами на 

території  Рафалівської  селищної  територіальної громади на 2023 рік (Додаток 1). 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології 

(Петро МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

Проект підготувала спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник Людмила Булан  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток до рішення 

від ________ № 

 

Програма 

поводження з твердими побутовими відходами на території Рафалівської 

селищної територіальної громади Вараського району Рівненської області на 2023 

рік 

 

Паспорт 

Програми поводження з твердими побутовими відходами  на території 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2023 рік 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

2. Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3. 
Підстави для прийняття 

програми 

Закони України «Про відходи, «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про 

охорону навколишнього природнього 

середовища 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ правової, кадрової, інформаційної 

роботи та земельних ресурсів 

5. Учасники програми Рафалівська селищна рада 

6. Терміни реалізації Програми 2023 рік 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

тис.грн. 

 

 

1400 000 

8. 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджет Рафалівської селищної ради, а 

також інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

 

2. Загальні положення. 

 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності 

людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і 

накопичуються у жилих будинках, громадських, навчальних, лікувальних, 

торговельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто 

сумішшю компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ 

називається морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх 

утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення 

шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче 

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

прогресуючим накопиченням відходів і заходами, спрямованими на запобігання  

їх утворенню, розширення утилізації, знешкодження та видалення, загрожує не 

тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. 

Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням 

вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та техніко-

економічної системи поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження з 



побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування 

заходів на місцевому та державному рівнях. 

Практичний досвід поводження з ТПВ європейських країн свідчить про те, що 

необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка 

забезпечує використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної 

безпеки. Це дозволить менше захоронювати відходи на полігоні ТПВ та розвивати 

потужності з комплексної переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, 

залучаючи їх у виробничий обіг. 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Рафалівської 

селищної територіальної громади Вараського району Рівненської області на 2022 рік 

(надалі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: 

організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, 

санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-

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

напрями діяльності, спрямовані на запобігання утворенню ТПВ: їх збирання, 

транспортування, зберігання, оброблення, сортування, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та 

нагляд за місцями видалення. 

3. Мета і завдання Програми. 

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики в сфері 

поводження з твердими побутовими відходами, яка спрямована на підвищення 

ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людей. 

Для досягнення мети Програми передбачається: 

- реформування системи санітарного очищення; 

- організація повного охоплення жителів громади збиранням та вивезенням ТПВ; 

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

стихійні звалища; 

- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання 

шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок; 

- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних 

високоефективних методів збирання, перевезення, сортування та утилізації. 

Основні завдання Програми: 

- зменшення обсягів утворення відходів та захоронення їх на звалищах; 

- повторне використання ресурсоцінних компонентів ТПВ;        

- розроблення та врегулювання тарифів; 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 

- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та проведення обліку і 

звітності; 

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

 

4. Шляхи реалізації Програми. 

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження 

відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове втілення 

запланованих дій: 

- затвердити та оприлюднити Програму; 

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

- запровадити сталу систему з роздільного збирання твердих побутових відходів; 



- постійно проводити інформаційно-просвітницьку роботу з населенням; 

- проводити моніторинг втілення Програми; 

- планування фінансування Програми на наступні роки. 

 

4.1.  Заходи з впровадження роздільного збирання ТПВ та заходи з мінімізації 

утворення відходів. 

Враховуючи досвід з втілення роздільного збору у різних населених пунктах 

України, його введення потрібно впроваджувати з постійною інформаційною 

підтримкою.  

Важливим завданням мінімізації утворення відходів є відмова жителів від придбання 

та використання виробів із пластику: пакетів, контейнерів для продуктів, пластикової 

тари, одноразової посуди тощо. Як альтернатива, необхідно рекомендувати 

використовувати багаторазові сумки, паперові пакети для пакування продуктів 

харчування, паперовий одноразовий посуд тощо. Відмова від споживання їжі та напоїв 

із пластикової тари дозволять не тільки покращити навколишнє природне середовища, 

але й здоров’я жителів громади. 

4.2. Проведення інформаційно-просвітницької та агітаційної роботи. 

Важливою умовою впровадження Програми є постійна робота з населенням. 

Населення повинно бути інформовано про наявність цієї Програми, про її мету, 

завдання та цілі, про терміни виконання та досягнуті результати. 

Інформаційну кампанію потрібно проводити постійно. За інтенсивністю 

інформаційна кампанія розподіляється таким чином, що найбільшу кількість 

інформації потрібно донести населенню у період реалізації роздільного збирання 

відходів та запровадження нових послуг. 

Сприйняття Програми та участь населення у її впровадженні відіграють вирішальне 

значення в успішності втілення самої Програми та отриманні результатів. 

Основними етапами агітаційної роботи щодо поводження з ТПВ та широкої участі 

населення у роздільному збиранні ТПВ є: 

- етап інформування; 

- етап переконання; 

- етап нагадування. 

Етап інформування – це ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на довкілля, 

реальним станом речей у сфері поводження з відходами та перевагами 

 роздільного збирання ТПВ. Головна мета цього етапу – це обізнаність населення з 

проблемою та розуміння того, що її потрібно вирішувати.  

Наступним етапом проведення інформаційної кампанії є етап переконання, мета 

якого – формування позитивної думки про необхідність свідомої участі у роздільному 

збиранні ТПВ через засоби масової інформації, зовнішню рекламу, зустрічі, уроки у 

школах та ін.. Етап переконання триває до повного впровадження роздільного збирання 

ТПВ.  

Етап нагадування – це найбільш віддалений за часом етап проведення агітаційної 

кампанії. Він застосовується вже при сталій системі роздільного збирання ТПВ і 

ставить на меті нагадування населенню. 

Завдяки цим заходам в громаді зросте рівень інформованості населення щодо 

екологобезпечного поводження з побутовими відходами та підвищиться ефективність 

впровадження нових сучасних технологій поводження з побутовими відходами. 

5. Очікувані результати від виконання Програми. 

        Виконання програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище; 

- покращити стан навколишнього природного середовища; 



- організації збору та вивозу ТПВ; 

- впровадження системи роздільного збору ТПВ; 

- збільшити обсяги збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як 

вторинної сировини; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- підвищення культури населення в поводженні з ТПВ; 

- істотного зменшення кількості правопорушень у сфері забруднення 

навколишнього середовища 

 

6. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми. 

          Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Рафалівської селищної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. Орієнтовні обсяги видатків селищного бюджету на 

фінансування Програми на 2023 рік наведені в додатку 1. 

           Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть 

щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, 

виходячи із фінансових можливостей сільського бюджету.  

            Рафалівська селищна територіальна громада самостійно визначає обсяг 

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

визначених Програмою. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

           Координація заходів, передбачених Програмою, здійснюється Рафалівською 

селищною радою.  

           Загальний контроль за реалізацією програми здійснює постійна комісія з 

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології 

 

 

Селищний голова                                                                            Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ  

Програми поводження з твердими побутовими відходами  на території 

Рафалівської селищної територіальної громади на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовна 

сума 

фінансування, 

тис. грн 

1. Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ твердих 

побутових відходів на 

території Рафалівської 

територіальної громади 

2023 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

150,0 



2. Придбання баків, 

контейнерів для 

роздільного збирання 

твердих побутових 

відходів 

2023 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

700,0 

3. Запровадження 

роздільного збору твердих 

побутових відходів 

2023 рік - Не потребує 

фінансування 

4. Розроблення схем 

санітарної очистки 

населених пунктів та 

розроблення заходів 

санітарної очистки 

2023 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

100,0 

5. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

населенням щодо 

недопущення утворення 

стихійних сміттєзвалищ, 

впровадження схеми 

роздільного збирання 

твердих побутових 

відходів 

2023 рік - Не потребує 

фінансування 

6. Забезпечення своєчасної 

та ефективної роботи із 

збирання та вивезення 

твердих побутових 

відходів від населення 

Рафалівської селищної 

територіальної громади 

2023 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

250,0 

7. Обстеження та 

впровадження заходів 

щодо обслуговування 

діючих сміттєзвалищ 

твердих побутових 

відходів (обвалування, 

копання ровів, загортання 

сміття) 

2023 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

200,0 

 

 

 

Селищний голова                                                                           Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________ сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ________ 2022 року                                                                                                                                  Проєкт 

 

Про надання дозволу  на розроблення   

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду фізичній  

 особі-підприємцю Шевчуку Олегу Михайловичу 

  

    Розглянувши  клопотання фізичної особи - підприємця  Шевчука Олега 

Михайловича    від 31.10.2022року  враховуючи рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології 

,керуючись відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України   «Про 

місцеве  самоврядування в Україні», статей 12,93,122,123,124,125,134 Земельного 

кодексу України, Рафалівська селищна  рада 

 

     В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Шевчуку Олегу Михайловичу  на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 5(п’ять) роки орієнтовною площею 0,5841 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (під господарськими будівлями  і дворами), що 

знаходиться в с. Великий Жолудськ, вул. Шкільна14в Вараського району  Рівненської 

області. 

2. Фізичній особі-підприємцю Шевчуку Олегу Михайловичу  звернутись до суб’єкта 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

 

     3Розроблений проект землеустрою подати на розгляд сесії селищної ради згідно 

із вимогами чинного законодавства. 

     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-землевпорядник  Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________   сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від __________  2022 року                        Проєкт 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

        Розглянувши клопотання громадянки  Павлової Олени Леонідівни від 

09.02.2022 року вх. № 03-03/13, керуючись статтями  12, 40, 116, 118, 121, 122, 125 

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

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

рада  

в и р і ш и л а : 

          1.Затвердити громадянці Павловій Олені Леонідівні технічну документацію із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах  села Малий Жолудськ  вул. Богдана 

Хмельницького, 31 Вараського району Рівненської області  

       2.Передати у власність громадянці  Павловій Олені Леонідівні земельну ділянку 

(кадастровий номер: 5620881500:02:001:0256) для будівництва та обслуговування 

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

0,1712  га, в межах села Малий Жолудськ  вул. Богдана Хмельницького, 31  Вараського 

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

перебуває у користуванні громадянина.  

        3. Громадянці  Павловій Олені Леонідівні: 

            - провести державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до норм 

чинного законодавства; 

 - використовувати земельну ділянку  відповідно до статті 91 Земельного кодексу 

України.  

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології.  

(Максимчук  П.І.). 

 

   Селищний голова                                                      Василь  СОВГУТЬ 

 

 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник  ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 від      грудня 2022 року                                                                         №  

 

Про  Програму «Культура Рафалівської селищної  територіальної громади» на 

2023-2027 роки» 

 

  

 Керуючись Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 

2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постановою Кабінету 

Міністрів України від II березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», розпорядженням  голови 

обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 04 

листопада 2022 року №365  « Про  затвердження      Обласної програми «Культура 

Рівненщини» на 2023-2027 роки»: 

                                                        вирішила: 

1.Схвалити   Програму «Культура Рафалівської  селищної територіальної громади» 

на 2023 - 2027 роки» (далі - Програма), що додається. 

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні  та внесенні змін 

до бюджету селищної ради  на 2023 рік в межах  фінансових ресурсів передбачити 

кошти на фінансування заходів  Програми.  

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

забезпечити: 

3.1.Виконання заходів даної Програми. 

3.2.Цільове використання коштів ,виділених на фінансування Програми. 

4.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань планування 

фінансів, бюджету , соціально-економічного  розвитку  енергозбереження (Любов 

МОРОЗ). 

 

   

Селищний голова                                                                       Василь СОВГУТЬ 

  

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                         рішенням                                                                                      

Рафалівської селищної ради 

                                                                                                                                     .2022 

№ 

 

 ПРОГРАМА  

«Культура Рафалівської селищної територіальної громади» на 2023-2027 роки 

 

І. Загальна частина 

Рафалівська територіальна громада має  підґрунтя для творчого самовираження і 

духовного збагачення. Культурне обслуговування населення сьогодні здійснюють 

один будинок культури, три сільських клуби(два в орендованих приміщеннях), один 

бібліотечно-інформаційний центр(структурний підрозділ закладу освіти 

«Рафалівський Петропавлівський ліцей»), 6 шкільних  бібліотек, які обслуговують і 

доросле населення, один комунальний заклад «Рафалівська дитяча музична школа» та  

комунальний  позашкільний  навчальний заклад   «Рафалівський центр дитячої та 

юнацької творчості». 

Всі  працівники галузі створюють умови для творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у 

сфері культури та задоволення культурних потреб жителів громади. 

Бюджетне фінансування галузі культури, його обсяги залишалися недостатніми, 

особливо в частині видатків розвитку, породжуючи відсталість матеріально-технічної 

бази закладів культури, непривабливість приміщень, в яких вони розташовані. 

Внаслідок цього значна частина закладів культури не можуть забезпечувати належну 

якість та обсяги своїх послуг для задоволення культурних потреб громадян, зважаючи 

на вимоги сучасності та стратегічні завдання галузі. Часто перепонами в досягненні 

мети є нестача фінансових ресурсів, компетенцій та гідного конкурентного 

середовища. 

Програма «Культура Рафалівської селищної територіальної громади» на 2023 — 

2027 роки (далі - Програма) враховує зміни, які відбулися в українському суспільстві 

та зумовили реформування всіх сфер суспільного життя, зокрема галузі культури, 

визначає основні напрями діяльності, які мають вивести сферу культури і творчості на 

провідне місце в суспільно-економічному розвитку громади  та створити нову модель 

надання та  підтримки ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. 

Пріоритетом у напрямі підтримки галузі культури є стимулювання активізації 

творчого потенціалу, розгортання креативності в культурі, підвищення культурного 

розвитку громад із збереженням самобутніх традицій, елементів нематеріальної 

культурної спадщини та мистецьких цінностей, мистецької освіти, збереження 

українського культурного надбання у частині документних ресурсів, підтримки 

системи читання. 

Програма підготовлена відповідно до Законів України „Про культуру”, „Про 

бібліотеки і бібліотечну справу”, „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 

року № 1775 „Про нормативи забезпечення населення клубними закладами”, від 06 

лютого 2019 року № 72 „Про затвердження Державних соціальних нормативів 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні”, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р „Про схвалення Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року” та з 

урахуванням концепцій реформування системи забезпечення населення культурними 



послугами та її фінансування. 

II. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення: 

реновації сфери культури через стимулювання розвитку спроможності відповідних 

інституцій надавати сучасні та якісні культурні та освітні послуги; 

розвитку територій на розумінні культурних ресурсів як сукупності економічних 

активів, культурного капіталу громади, що здатні робити внесок в економіку. 

Досягнення мети забезпечуватиметься шляхом: 

реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва, початкової мистецької 

освіти, державної мовної політики; 

перепрофілювання діяльності закладів культури у формат багатофункціональних 

культурних центрів на прикладах європейських країн з врахуванням принципів 

доступності, гнучкості, різноманіття; 

інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичного виховання, 

розвитку, збагачення духовного потенціалу через проведення масових, концертних, 

наукових І культурологічних заходів громади, креативних, іміджевих та соціально-

культурних проектів; 

вдосконалення бібліотечної справи та розвитку читання за допомогою здійснення 

технічного програмного формування електронної бази та створення електронного 

каталогу друкованих видань, поповнення бібліотечних фондів, популяризації світових 

літературних видань та новітніх творів; 

підтримки інновацій, нових знань, креативних проектів, цифрової трансформації в 

культурі; 

задоволення культурних потреб у творчості, отримання інформації через створення 

ефективних локальних культурних просторів, що базуються на творчій активності ; 

доступу місцевих культурних продуктів до світового ринку, популяризації 

українського культурного продукту; 

стимулювання виробництва інноваційних та високоякісних культурних продуктів, 

підвищення їх конкурентоспроможності; 

посилення захисту нематеріальної культурної спадщини, збереження народної 

творчості, підтримки самоорганізації творчих колективів та нових напрямів сучасної 

культури; 

збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини як невід’ємної 

ознаки ідентичності національної культури; 

підтримки та ефективного використання культурного різноманіття громади. 

III. Завдання і заходи 

Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку. 

IV. Очікувані результати 

Виконання Програми сприятиме: 

підвищенню популярності культурного надбання громади, покращенню 

позитивного образу; 

створенню нових культурних продуктів (фестивалі, виставки, концерти, фільми, нові 

маршрути культурного туризму); 

збільшенню кількості відвідувань культурних заходів місцевим населенням та 

туристами; 

розвитку людських ресурсів, розширенню творчого потенціалу галузі культури, 

підвищенню якості культурного обслуговування; 

збереженню, популяризації та ефективному використанню національного 

культурного надбання; 

модернізації закладів культури і мистецтва, підвищенню рівня їх привабливості та 



доступності для різних категорій споживачів культурних послуг, запровадженню 

нових моделей діяльності закладів культури; 

об’єднанню загальною метою місцевих закладів культури, освіти, соціальної сфери, 

громадських організацій тощо. 

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

передбачених в  місцевому бюджеті, та за рахунок інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

Обсяги видатків уточнюються щороку з урахуванням можливостей  місцевого  

бюджету, конкретизації завдань за підсумками його виконання упродовж попередніх 

років. 

 

 

Начальник відділу освіти , 

культури, молоді та спорту                  Оксана КУЧИК 

 



Додаток 

до Програми «Культура Рафалівської  

селищної територіальної громади»  

на 2023 - 2027 роки 

 

Завдання і заходи з виконання 

Програми «Культура Рафалівської селищної територіальної  громади»  

на 2023-2027 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Прогнозний обсяг фінансування з 

обласного бюджету для виконання завдань, 

тис. гривень 

всього у тому числі за роками 

2023 2024 2025 2026 2027 

1. 

Модернізація 

матеріально-

технічної бази  

закладів 

культури  

1) проведення 

поточних та 

капітальних 

ремонтних робіт в 

Рафалівському  

будинку  культури, у 

тому числі 

виготовлення та 

корегування 

проектно- 

кошторисної 

документації 

300 20 250 10 10 10 

2) проведення 

поточних  ремонтних 

робіт в сільських 

клубах 

25 5 5 5 5 5 

 

3) проведення 

поточних  ремонтних 

робіт у КПНЗ 

«ЦДЮТ» 

25  5 5 5 5 5 

4) придбання 

музичних 

інструментів для 

закладів культури і 

мистецтва 

120 30 30 20 20 20 

5) облаштування 

концертно-

виставкового 

простору з 

виготовленням і 

придбанням 

обладнання в 

комунальному закладі 

„ЦДЮТ» 

20 15 5    

6) облаштування 

сучасних 65 10 25 10 10 10 



бібліотечних 

просторів 

2. 

Модернізація 

інформаційно-

технологічної 

інфраструктури, 

розвиток і 

актуалізація 

документно-

інформаційних 

ресурсів  

бібліотек, 

підтримка 

системи читання  

1) придбання, 

адаптація та 

підтримка 

автоматизованих 

бібліотечних 

інформаційних систем 

25 5 5 5 5 5 

2) оновлення 

комп’ютерного парку 

та мультимедійного 

обладнання 

125 25 25 25 25 25 

3) придбання 

друкованих книг .для 

фонду бібліотек 

150 30 30 30 30 30 

3. Підтримка 

національного 

культурного 

продукту і 

провідної ролі 

митців 

створення 

якісних і 

різноманітних 

культурно- 

мистецьких 

програм, 

1)  постановка 

нових концертних 

програм в закладах 

культури  

50 10 10 10 10 10 

2) організація і 

проведення 

мистецьких творчих 

заходів  

50 10 10 10 10 10 

4. Створення 

сприятливих 

умов для творчої 

самореалізації 

особистості 

через розмаїття 

форм 

художнього 

самовираження, 

міжкультурний 

діалог, 

культурний 

взаємообмін 

1) організація і 

проведення 

культурно- 

мистецьких

 заходів 

районного, обласного,  

місцевого значення 

«фестивалі. виставки, 

концертні програми, 

свята, літературні та 

мистецькі конкурси, 

конференції тощо) 

45 15 15 15 15 15 

2) проведення 

культурно-

просвітницьких та 

літературно-

мистецьких заходів з 

відзначення 

25 5 5 5 5 5 

 державних свят, 

важливих пам'ятних 

подій, ювілейних дат 

      

3) проведення 45 15 15 15 15 15 



заходів з увічнення 

подій війни в Україні 

5. Збереження 

та відродження 

традиційної 

народної 

культури 

1) сприяння  

поширенню записів із 

творами народної 

музики, народними 

традиціями і 

обрядами, народними 

піснями і мелодіями, 

що побутують у 

громаді 

25 5 5 5 5 5 

2) презентація 

нематеріальної 

культурної спадщини,

 декорат

ивно-ужиткового 

мистецтва громади 

у виставкових заходах 

10 2 2 2 2 2 

РАЗОМ 1163 205 442 172 172 172 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти , 

культури, молоді та спорту                  Оксана КУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вісімнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 від      грудня  2022 року                                                                         №  

 

Про  Програму збереження культурної  

спадщини та розвитку музейної справи  

Рафалівської селищної територіальної громади 

на 2023-2027 роки 

 

 Керуючись Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної 

спадщини»», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 

«Про утворення військових адміністрацій», постановою Кабінету Міністрів України 

від II березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану», розпорядженням  голови обласної державної 

адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 10 листопада 2022 

року №373  « Про  затвердження      Обласної програми збереження культурної 

спадщини та розвитку музейної справи  на 2023-2027 роки»: 

                                                       в и р і ш и л а: 

 

1.Схвалити   Програму збереження культурної спадщини та розвитку музейної 

справи Рафалівської селищної територіальної громадина 2023-2027 роки  (далі - 

Програма), що додається. 

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні  та внесенні змін 

до бюджету селищної ради  на 2023 рік в межах  фінансових ресурсів передбачити 

кошти на фінансування заходів  Програми.  

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

забезпечити: 

3.1.Виконання заходів даної Програми. 

3.2.Цільове використання коштів ,виділених на фінансування Програми. 

4.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань планування 

фінансів, бюджету , соціально-економічного  розвитку  енергозбереження (Любов 

МОРОЗ). 

  

Селищний голова                                                                       Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           рішенням                                                                              

Рафалівської селищної ради 

                                                                               .12.2022 № 

 

ПРОГРАМА 

збереження  культурної спадщини та розвитку музейної справи  Рафалівської  

селищної територіальної громади на 2023-2027 роки 

 

І. Загальна частина 

 

Культурна спадщина України є невід’ємною частиною світового культурного 

надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, 

Законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну 

справу», підзаконними нормативно- правовими актами. Держава забезпечує 

збереження і охорону культурної спадщини. Відповідно місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечити належні умови для 

збереження і охорони національної культурної спадщини, музейного фонду. 

Передумовою вирішення проблем із збереження та розвитку музеїв, охорони 

культурної спадщини є реалізація місцевих програм відповідно до законодавства 

України, оскільки саме на місцевому рівні втілюються в життя основні положення 

державної пам’ятноохоронної політики. Місцеві програми дають можливість 

забезпечити врахування державних, громадських та приватних інтересів. 

Програма збереження культурної спадщини та розвитку музейної справи на 2023 - 

2027 роки (далі - Програма) - це система заходів, що здійснюються місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування шляхом забезпечення 

ефективного управління науково - дослідницькою, економічною, просвітницькою, 

технічною та виробничою складовими галузі культури та охорони культурної 

спадщини. 

Суб'єктами Програми є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян і громадські організації, які впливають 

на процес розвитку музейної справи, збереження  музейного фонду та охорони 

культурної спадщини. 

На території Рафалівської територіальної громади функціонує 5 музеїв: краєзнавчий 

музей при Рафалівському ліцею, шкільний музей закладу освіти «Рафалівський 

Петропавлівський ліцей», історичний музей «Історична спадщина» 

Великожолудського ліцею, краєзнавча кімната народознавства при Лозківський 

гімназії, шкільний краєзнавчий музей «Дідусева хата» Суховільської початкової школи 

закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей». На збереженні в музейних 

закладах знаходяться 674 предметів музейного фонду. 

Значна частина  пам’яток потребують ремонтно- реставраційних робіт. 

Вирішення проблем збереження культурної спадщини громади потребує спільних 

зусиль  органів місцевого самоврядування, власників та користувачів об’єктів 

культурної спадщини, громадськості, благодійних організацій тощо. 

Програма визначає такі напрями їхньої спільної діяльності та взаємодії в галузі 

охорони культурної спадщини: 

раціональне використання, консервація та реставрація об’єктів культурної 

спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі області; 

проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини; 

створення умов для туристичної привабливості Рафалівської територіальної громади 



через її історико-культурну спадщину. 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є: 

проведення повного обліку пам’яток культурної спадщини на території Рівненської 

області шляхом їх паспортизації; 

раціональне використання та консервація об’єктів культурної спадщини, їх 

гармонійне функціонування в життєвому середовищі; 

впровадження механізму щодо вдосконалення сучасної системи управління у сфері 

охорони культурної спадщини, музеїв та музейної справи; 

здійснення системних заходів з популяризації пам’яток культурної спадщини; 

покращення умов роботи в існуючих музеях, а саме поповнення матеріально-

технічної бази та забезпечення першочергових умов для їх повноцінного 

функціонування; 

     науково-дослідницька та видавнича діяльність музеїв. 

III. Завдання і заходи з реалізації Програми 

Завдання і заходи з реалізації Програми наведено в додатку. 

IV. Очікувані результати реалізації, ефективність Програми 

Програма спрямовується на реалізацію нормативно-правових актів України в галузі 

музейної справи та охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку області, 

збільшення та ефективне залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та 

економічного потенціалу громади. 

Реалізація Програми дасть змогу вирішити такі завдання: 

забезпечення виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт щодо 

збереження об'єктів культурної спадщини, збереження пам'яток у процесі їх 

експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів; 

забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та залучення 

додаткових коштів з інших джерел; 

сприяння інтеграції культури громади у національний та світовий культурний 

простір. 

Виконання Програми повинно дати поштовх позитивним зрушенням у сфері 

охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством 

необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого 

чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості 

Українського народу. 

V. Фінансове забезпечення Програми 

Обсяги щорічного фінансування Програми встановлюються під час затвердження 

місцевого  бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних 

можливостей бюджету. Крім того, для фінансового забезпечення виконання Програми 

залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевого 

бюджетів у межах асигнувань, передбачених відповідними щорічними бюджетами, 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також фонди охорони пам’яток 

(у тому числі міжнародна технічна допомога), благодійні внески юридичних і фізичних 

осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Обсяги видатків уточнюються щороку з урахуванням можливостей  відповідних 

місцевих бюджетів, конкретизації завдань за підсумками виконання упродовж 

попередніх років. 

 

Начальник відділу освіти , 

культури, молоді та спорту                  Оксана КУЧИК 

 



Додаток 

до програми збереження  

культурної спадщини та розвитку  

музейної справи Рафалівської селищної  

територіальної  громади на 2023 - 2027 роки 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з реалізації Програми збереження культурної спадщини та розвитку музейної 

справи Рафалівської  селищної територіальної громади на 2023 — 2027 роки 

 

№ Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 
Прогнозований обсяг фінансування з 

обласного бюджету для виконання завдань, 

тис. гривень 

ВСЬОГ

О 

у тому числі за роками 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

 

2027 

І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МУЗЕЇВ ТА ЗАПОВІДНИКІВ - 

ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ 

1. Ремонтно- 

реставраційні 

роботи на пам'ятках 

культурної 

спадщини 

І)   

проведення 

поточних та 

ремонтно- 

реставраційних 

робіт пам’яток 

культурної 

спадщини 

, в тому числі 

виготовлення та 

корегування 

проектно-

кошторисної 

документації 

пам’яток 

культурної 

спадщини 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2 Покращення 

умов роботи в 

музеях та 

заповідниках 

області 

1)поточний  

ремонт  музеїв, в 

тому числі 

виготовлення та 

корегування 

проєктно-

кошторисної 

документації; 

15 3 3 3 3 3 

  

2) 

співфінансуванн

я проектів із 

розвитку 

музейної справи 

та збереження 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 



музейних 

колекцій 

II. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

1. Збереження і 

відтворення 

об’єктів 

культурного 

надбання 

1) проведення 

археологічних 

досліджень; 

10 2 2 2 2 2 

2) 

інвентаризація 

об’єктів та 

пам’яток 

культурної 

спадщини; 

10 2 2 2 2 2 

3) 

паспортизація 

об'єктів та 

пам’яток 

культурної 

спадщини; 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

III. РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ  

1. Комплектуванн

я музейних 

фондів, 

збереження 

об’єктів 

культурного 

надбання 

1) проведення 

реставрації 

музейних 

предметів; 

10 2 2 2 2 2 

2) придбання 

предметів 

музейного 

значення для 

фондових 

колекцій 

музейних 

закладів; 

10 2 2 2 2 2 

3) проведення 

етнографічних 

експедицій 

25 5 5 5 5 5 

4) придбання 

та виготовлення 

сучасного 

експозиційного 

обладнання і 

обладнання для 

зберігання 

фондів; 

50 10 10 10 10 10 

2. Покращення 

умов роботи в 

існуючих музеях 

та заповідниках 

1) придбання 

комп'ютерної 

техніки та 

програм для 

створення 

цифрової бази 

25 5 5 5 5 5 



фондових 

колекцій музеїв 

2) проведення 

наукових 

музеєзнавчих та 

краєзнавчих 

конференцій, 

круглих столів з 

питань музейної 

справи, музейної 

комунікації, 

впровадження 

сучасних 

технологій в 

музейну 

практику; 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Науково- 

дослідницька та 

видавнича 

діяльність музеїв 

1) науково-

видавнича 

діяльність 

музейних 

установ; 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2) обстеження 

музейних 

закладів 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3)участь в 

конкурсах та 

акціях щодо 

діяльності музеїв 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4. Промоційна 

діяльність 

музейних закладів 

       

 212,5 42,5 42,

5 

42,

5 

42,5 42,

5 

 

 

 

Начальник відділу освіти , 

культури, молоді та спорту                  Оксана КУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вісімнадцята сесія VIII скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 від грудня  2022 року                                                                            №  

 

Про   Програму  організації харчування дітей 

шкільного та дошкільного віку  

Рафалівської  селищної ради на 2023рік 

 

 

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

деяких законодавчих актів України» (зі змінами) від 24 грудня  2015 р. № 911-

VIII, підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 22 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), статті 5 Закону України «Про 

охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

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

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

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

та інтернатних навчальних закладів» (із змінами), від 2 лютого 2011 р. № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання 

яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), ,  від 19 

червня 2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом 

Міністерства охорони здоров’я України, Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти 

і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 

298/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за № 

523/12397, наказу Міністерства освіти  і науки України від 25 червня 2018 р. № 677 

«Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних i 

комунальних закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 липня 2018 р. за № 865/32317, наказів Міністерства охорони 

здоров’я України від 24 червня 2016 р. № 234 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 квітня 2016 р. за  № 563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», 

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

з метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не поширюються 

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням  та з метою виконання 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw3Sx2OQCWtWaG8PcBNQzPIh
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw3Sx2OQCWtWaG8PcBNQzPIh
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw1ovF35UVmqe-LtQ8zdDToR
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw1ovF35UVmqe-LtQ8zdDToR


вимог чинного законодавства України щодо забезпечення умов оздоровлення та 

харчування дітей у закладах освіти,  Рафалівська селищна  рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

1. Схвалити   Програму організації харчування дітей дошкільного  та шкільного віку   

Рафалівської селищної ради  на 2023 рік (далі -Програма), що додається.  

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради при формуванні  та внесенні змін 

до бюджету селищної ради  на 2023 рік в межах  фінансових ресурсів передбачити 

кошти на фінансування заходів  Програми.  

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

забезпечити: 

3.1.Виконання заходів даної Програми. 

3.2.Цільове використання коштів ,виділених на фінансування Програми. 

4.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань планування 

фінансів, бюджету , соціально-економічного  розвитку  енергозбереження (Любов 

МОРОЗ). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                            рішенням 

                                  Рафалівської селищної ради                             

                                  12. 2022 № 

 

 

Програма 

організації харчування дітей шкільного та  дошкільного  віку  

Рафалівської селищної ради  

на  2023 рік 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.  
Назва 

Програми 

Програма  організації харчування дітей 

шкільного та дошкільного віку  

Рафалівської  селищної ради на 2022рік 

2.  

Підстави для 

розробки 

Програми 

Пункти 11, 16 розділу І Закону України від 24 грудня 

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

законодавчих актів України» (зі змінами), стаття 35 

Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 22 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» (зі 

змінами), стаття 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», стаття 11 Закону України «Про забезпечення 

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

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), постанов 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів» (із змінами), від 2 

лютого 2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість» (із 

змінами), ,  від 19 червня 2002 р. № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (із змінами), Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства 

охорони здоров’я України, Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 квітня 2006 р.     № 298/227, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 

2006 р. за № 523/12397, наказу Міністерства освіти  і 

науки України від 24 червня 2018 р. № 677 «Про 

затвердження Порядку створення груп продовженого дня 

у державних i комунальних закладах загальної середньої 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%25D0%25BF&sa=D&source=editors&ust=1639510606742000&usg=AOvVaw16Z5KfnWPDmzI9y01UPgnZ
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw2Fn1kBB5jsRihOySI57BeK
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw2Fn1kBB5jsRihOySI57BeK
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw2Fn1kBB5jsRihOySI57BeK
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw2Fn1kBB5jsRihOySI57BeK
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw3zD1ZU8KiIoY8s-vSwy73X
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP


освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24 липня 2018 р. за                № 865/32317, наказів 

Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 

2016 р. № 234 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 

2016 р. за № 563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. 

за           № 1111/35394 

3.  
Замовник 

Програми 

Рафалівської селищна рада Вараського району 

Рівненської області 

4.  
Розробник 

Програми 

Рафалівської селищна рада Вараського району 

Рівненської області 

5.  

Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту   

Рафалівської селищної ради 

6.  
Виконавці 

Програми 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту  Рафалівської 

селищної ради,заклади освіти Рафалівської селищної 

ради,приватні підприємці,фізичні  та юридичні особи,які  

організовують харчування 

7.  

Основні 

завдання 

Програми 

Створення  єдиної  системи  організації харчування,  

яка  дозволить  удосконалити  діючу  систему  організації 

харчування,  поліпшити  контроль  за  якістю  сировини  й  

готової  продукції,  а також  дасть  змогу  впровадити  

єдине циклічне  чотиритижневе меню  у  закладах 

освіти,закладах дошкільної освіти і водночас, 

забезпечить ефективне і прозоре використання 

бюджетних коштів.  

8.  
Мета 

Програми  

Забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на 

яких не поширюються норми Закону України «Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням.  

9.  
Розділи 

Програми 

І. Загальні положення. 

ІІ. Мета та завдання Програми. 

ІІІ.Заходи щодо реалізації Програми. 

ІV.Фінансове забезпечення Програми. 

VІ. Очікувані  результати виконання Програми. 

VIІ.Контроль за виконанням  Програми. 

10.  

Термін 

реалізації 

Програми 

Початок: 01 січня 2023 року. 

Закінчення: 31 грудня 2023 року 

11.  
Джерела 

фінансування 

Кошти державного та місцевого бюджетів відповідно 

до кошторису після затвердження його сесією 

Рафалівської селищної ради в межах бюджетних 

асигнувань; залучення грантових, кредитних та інших, не 



 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Програма  організації  харчування  дітей шкільного та дошкільного віку Рафалівської 

селищної   ради  на  2023  рік  (далі - Програма) розроблена  відповідно  до  Законів  

України  . Для збереження  здоров’я  дітей,  їх  всебічного розвитку,  навчання  і  

виховання, постає питання  створення  умов повноцінного і раціонального харчування, 

яке є одним  із  основних  факторів  впливу  на здоров’я дітей. 

Державою гарантується забезпечення харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 

класів та дітей пільгових  категорій,  тому  організація  харчування  дітей  у  закладах 

освіти належить до пріоритетних завдань  Рафалівської селищної  ради, як органу 

місцевого самоврядування. 

Першочерговим  завданням  є  створення  єдиної  системи  організації харчування,  

яка  дозволить  удосконалити  діючу  систему  організації харчування,  поліпшити  

контроль  за  якістю  сировини  й  готової  продукції,  а також  дасть  змогу  впровадити  

єдине циклічне  чотиритижневе меню  у  закладах освіти,закладах дошкільної освіти і 

водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 

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

не підпадає під сферу застосування  Закону  України  «Про  здійснення  державних  

закупівель», закупівлю,  по  можливості,  здійснювати  у інших постачальників,  які 

здійснюватимуть  постачання  продуктів  харчування  власним  транспортом  

безпосередньо  до   закладів освіти  селищної   ради  по  асортименту та в кількості, 

визначеному  керівниками закладів освіти. 

Розробка  Програми  обумовлена  необхідністю  створення  умов  для організації  

повноцінного  і  якісного  харчування  дітей підпорядкованих закладів освіти. 

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого 

покоління захворювань органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та 

організації харчування. Тому постала необхідність сприяння організації повноцінного, 

безпечного та якісного харчування у  закладах освіти. 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне 

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

соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань 

сучасної освітньої політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я 

та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому 

важливе значення має організація харчування учнів у закладах освіти, дотримання 

фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження 

з високою харчовою і біологічною цінністю, формування відповідального ставлення 

дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, 

формування культури харчування з ранніх дитячих років. 

заборонених законодавством, коштів на реалізацію 

заходів Програми. 

12.  

Обсяги коштів 

необхідних для 

реалізації 

Програми, грн.,  

2023 рік –    1628,904 тис. грн.  

 ВСЬОГО                                  1628,904    тис. грн. 



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

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині забезпечення гарячим харчуванням. 

Кількість дітей таких категорій є динамічною. Програма харчування  дітей 

дошкільного та шкільного віку закладів освіти  Рафалівської  селищної  ради  на 2023 

рік  розроблена з метою створення умов для повноцінного гарячого харчування дітей 

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

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

Чорнобильської катастрофи» та забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 

дітей пільгових категорій, перелік яких зазначено в розділі ІІ. «Заходи з реалізації 

Програми». 

     В оперативному управлінні відділу освіти, культури, молоді та спорту перебуває 

3 заклади загальної середньої освіти та 5 закладів дошкільної освіти. Усі мають власні 

їдальні та групові кімнати, в яких  створені  відповідні  умови  для  організації 

харчування дітей  на достатньому рівні,крім основного корпусу  закладу освіти 

«Рафалівський Петропавлівський ліцей»(відсутній харчоблок).  

           Безкоштовним харчуванням у закладах  освіти Рафалівської селищної ради 

забезпечуватимуться: 

• діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

• діти учасників бойових дій – АТО та ООС; 

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

та ООС; 

• діти, батьки яких перебувають на військовій службі та мають підтверджуючий 

документ(довідку про перебування на військовій службі, витяг  про призначення до 

військової частини); 

• дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб; 

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

інклюзивних класах; 

• діти з інвалідністю; 

• учнів пільгових категорій, які проживають у пансіоні закладу загальної 

середньої освіти (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти 

учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил(на час перебування 

їх у зоні бойових дій), учасників бойових дій, дітей,  батьки яких перебувають  на 

військовій службі ,  дітей внутрішньопереміщених осіб, діти, що опинилися у складних 

життєвих обставинах); 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників антитерористичної 

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

Об’єднаних сил (на період перебування їх в зоні бойових дій), дітей,  батьки яких 

перебувають  на військовій службі  ,учасників бойових дій, дітей внутрішньо 

переміщених осіб; 

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

    

В обрахування розрахункових показників, коштів необхідних для реалізації даної 

Програми на  2023 рік покладено наступні вимоги: 

• орієнтовна кількість дітей, що харчуватимуться, 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на 

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

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на харчування у 

дошкільних закладах( 30% від плати за харчування), 



• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на харчування у  

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

• орієнтовна кількість дітей, що не користуватимуться пільгами на харчування 

(батьківська плата становить 100 % від вартості дітодня), 

• виконання норм харчування. 

 

Проте при здійсненні систематичного контролю за харчовими нормами і якістю 

продукції, яка надходить на харчоблоки,  спостерігається  негативна тенденція в 

організації системи харчування в закладах освіти. У харчовому раціоні дітей в 

недостатній кількості використовуються м’ясні та кисломолочні продукти, соки, 

фрукти, що є порушенням норм харчування.  

Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей залежить 

від загальної організації роботи  їдальні, на що впливає багато факторів: стан 

матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм 

обслуговування, тощо. 

Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації якісного і 

раціонального харчування учнів та вихованців закладів освіти  Рафалівської селищної 

ради, загальний рівень розвитку харчування недостатній з точки зору вимог ринкової 

економіки і потребує подальшого удосконалення. 

           Програма покликана вирішити основні проблеми, які існують та потребують 

термінового розв’язання, а саме:  

- необхідності проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень закладів 

освіти;  

-забезпечення харчоблоків навчальних закладів новим технологічним обладнанням, 

що дозволить поліпшити якість та безпечність харчування дітей закладів освіти 

відповідно до вимог системи управління безпечністю харчування.  

Стан технічного обладнання не відповідає чинним стандартам, що призводить до 

ускладнення використання та унеможливлює забезпечення здобувачів освіти 

здоровим повноцінним, безпечним харчуванням.  

Виходячи з вище сказаного Програма передбачає: 

 - вдосконалення професійного рівня працівників закладів освіти з питань 

організації харчування дітей;  

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної і 

безпечної продукції і сировини;  

- дотримання норм харчування та калорійності страв;  

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

харчування дітей; 

 - запровадження експериментальних методик здорового харчування;  

- проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень закладів освіти;  

- покращення матеріально-технічної бази їдалень та харчоблоків закладів освіти. 

Виходячи з вищевикладеного, розроблено Програму організації харчування в 

закладах освіти   Рафалівської селищної ради  на 2023 рік  для створення та 

забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців і 

школярів закладів освіти ТГ. 

 

 

                                          ІІ.МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  

Основна мета Програми - це створення умов безпечного освітнього середовища для 

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

здобувачів освіти повноцінним, безпечним і якісним харчуванням, а також створення 



модернізованих харчоблоків із сучасним обладнанням, впровадження системи 

управління безпечністю харчування НАССР, підвищення енергоефективності 

харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії. 

 

Основними завданнями Програми є:  

- впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР;  

- створення умов для удосконалення діючої системи організації харчування; 

 - 100% охоплення гарячим харчуванням дітей в закладах освіти; 

 - забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; - 

формування навичок правильного та здорового харчування;  

- забезпечення виховання здобувачів освіти щодо етикету та культури харчування; 

 - контроль за якістю сировини й готової продукції; 

 - впровадження єдиного циклічного меню у закладах освіти забезпечить ефективне 

і прозоре використання бюджетних коштів. 

 

                                   ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Тер

міни 

викона 

ння 

Прог

но 

зова- 

ний 

обсяг 

фінансо 

вих 

ресурсів 

для 

викона 

ння 

завдань 

( грн.) 

Дже

рела 

фінанс

у 

ванн

я 

Виконавці 

1.Організаційно – методичне забезпечення 

1.1 Оформлення  інфор

маційних куточків для 

батьків щодо 

харчування дітей. 

2023   
Заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

1.2 

Складання та 

оновлення бази даних 

дітей, які потребують 

безкоштовного 

харчування. 

2023   Відділ 

освіти,культури,моло

ді та спорту 

Рафалівської 

селищної  ради, 

заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

1.3 

Організація та 

проведення нарад  для 

працівників 

харчоблоків. 

2023   Відділ 

освіти,культури,моло

ді та спорту 

Рафалівської 

селищної ради, 

Держпродспоживслу

жба 



2.Організація харчування у закладах загальної середньої освіти   

Рафалівської селищної ради 

2.1 Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням: дітей-

сиріт; дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування; діти з 

особливими 

освітніми 

потребами, які 

навчаються в 

спеціальних і 

інклюзивних класах; 

дітей учасників 

бойових дій (АТО, 

ООС); дітей,  батьки 

яких перебувають  

на військовій 

службі;   дітей, 

батьки яких 

загинули під час 

виконання 

службових 

обов’язків в зоні 

проведення АТО та 

зоні проведення 

ООС; дітей з 

інвалідністю. 

20

23 

1628882 Бюд

жет 

Рафалів

сь 

кої 

ТГ 

Відділ 

освіти,культури,моло

ді та спорту  

Рафалівської 

селищної ради 

 

2.2 

Організація 

раціонального  харчув

ання з урахуванням 

віку і стану здоров’я 

дітей. 

2023   

Заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

2.3 
Дотримання 

санітарно-гігієнічних 

норм щодо організації 

харчування, 

оптимального режиму 

роботи їдалень. 

 

2023 22000 Бюд

жет 

Рафалів

сь 

кої 

ТГ 

Відділ 

освіти,культури,моло

ді та спорту 

Рафалівської 

селищної  ради, 

заклади 

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

3. Підвищення якості харчування учнів 

 



3.1 
Розширення 

асортименту страв. 

2023   Заклади 

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

3.2 Розробка 

перспективного меню 

з виконання норм 

харчування 

відповідно до чинного 

законодавства. 

 

2023   Заклади 

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

3.3 Контроль за якістю 

та безпекою 

харчування, 

дотриманням 

термінів, умов 

зберігання та 

реалізації продуктів, 

за поставкою 

продуктів харчування. 

2023   Відділ 

освіти,культури,моло

ді та спорту 

Рафалівської 

селищної  ради, 

заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

4. Зміцнення матеріально-технічної  бази 

4.1 Провести 

інвентаризацію 

харчоблоків,виготовл

ення проектно-

кошторисної 

документації. 

 

2023  Бюд

жет 

Рафалів

сь 

кої 

ТГ 

Заклади 

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

4.2 Забезпечення 

харчоблоків закладів 

освіти ,закладів 

дошкільної освіти 

новим технологічним 

обладнанням 

відповідно до чинного 

законодавства. 

 

2023  Бюд

жет 

Рафалів

сь 

кої 

ТГ 

Заклади  

освіти,заклади  

дошкільної 

освіти,організатор 

харчування (за 

рахунок оренди 

майна) 

4.3 

Проведення 

капітальних ремонтів  

харчоблоків та 

їдалень. 

2023  Бюд

жет 

Рафалів

сь 

кої 

ТГ 

Відділ 

освіти,культури,моло

ді та спорту 

Рафалівської 

селищної  ради, 

заклади  

освіти,заклади 

дошкільної освіти 

      

Всього:  1628904   

                

      

  



 VI.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів відповідно до кошторису після затвердження його сесією Рафалівської 

селищної ради в межах бюджетних асигнувань; залучення грантових, кредитних та 

інших, не заборонених законодавством, коштів на реалізацію заходів Програми. Обсяг 

фінансування Програми корегується щороку під час складання проєкту місцевого 

бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником 

бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програм. У разі 

необхідності внесення змін впродовж терміну дії Програми відповідальний виконавець 

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

 

           VII.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  

Завдяки реалізації заходів Програми на 2023 рік прогнозується створення 

сприятливих умов для вдосконалення системи організації харчування здобувачів 

освіти  та вихованців закладів  освіти. У результаті реалізації комплексу заходів, 

визначених Програмою, очікується досягнення таких основних кількісних та якісних 

показників: 

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

розвитку; 

 - забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування 

відповідно до віку і стану здоров’я здобувачів освіти; 

 - організація харчування дітей пільгових категорій, а також дітей інших категорій, 

які потребують соціальної підтримки; 

 - збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням; 

 - формування навичок правильного та здорового харчування підростаючого 

покоління; 

 - змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та 

якісної системи харчування в  закладах освіти та закладах дошкільної освіти   

Рафалівської  селищної  ради;  

- раціонального і ефективного використання бюджетних коштів;  

- виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладах освіти (харчоблоках); 

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

закладів дошкільної освіти; 

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

освіти. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти , 

культури, молоді та спорту                  Оксана КУЧИК 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

  

ПРОЄКТ 

 

від     грудня 2021 року        №           

  

Про розмір виплат на харчування дітей  

дошкільного та шкільного віку у  

закладах освіти Рафалівської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

Заслухавши інформацію  начальника відділу освіти,культури,молоді та спорту 

Рафалівської селищної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 

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

22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), статті 5 Закону 

України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами), Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), постанов Кабінету 

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

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

305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

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

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання 

яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), від 19 

червня 2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 

01 червня 2005 № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 

2005 р. за               № 661/70941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки 

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

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

523/12397, наказу Міністерства освіти  і науки України від 24 червня 2018    № 677 

«Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних i 

комунальних закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 липня 2018 р. за                № 865/32317, наказів Міністерства 

охорони здоров’я України від 24 березня 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, від 25 вересня 2020 № 2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», 

зареєстрованщго в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за          № 

1111/35394, з метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не 

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


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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням,з метою 

забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку повноцінним гарячим харчуванням 

за погодженням з постійними комісіями , Рафалівська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити батьківську плату за харчування дітей дошкільного віку та учнів 1-

4 класів у розмірі 70 % від фактичної вартості харчування дитини на день. 

2. Встановити батьківську плату за харчування  учнів 5-11 класів у розмірі 100% 

від фактичної вартості харчування  дитини на день. 

3. Встановити вартість закупівлі продуктів харчування на одну дитину 

дошкільного віку в день у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах  

закладів освіти у розмірі : діти віком від 3 до 5 років(дошкільного віку) до 40,00 

гривень, діти віком від 5 до 7 років (старшого дошкільного віку)до 45 гривень. 

4. Встановити  вартість закупівлі продуктів харчування на одну дитину шкільного 

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

5. Встановити середньоденну грошову вартість триразового  гарячого харчування 

однієї дитини в день для учнів, які проживають у гуртожитку Рафалівського ліцею у 

розмірі до 50 гривень. 

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

освіти територіальної громади: 

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

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, учасників антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил (на період перебування їх в зоні бойових дій), дітей 

учасників бойових дій, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб. 

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

позбавлених батьківського піклування. 

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

з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах та класах. 

6.4. Учнів пільгових категорій, які проживають у пришкільному інтернаті закладу 

загальної середньої освіти (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил(на час 

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

внутрішньопереміщених осіб, вихованці військово-спортивного профілю, діти, що 

опинилися у складних життєвих обставинах). 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників антитерористичної 

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

Об’єднаних сил (на період перебування їх в зоні бойових дій), учасників бойових дій, 

дітей внутрішньо переміщених осіб. 

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

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

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

8. Керівникам закладів освітим забезпечити організаційні заходи щодо звільнення 

від плати за харчування дітей пільгових категорій, передбачених даним рішенням. 

9. Фінансовому відділу Рафалівської  селищної ради при формуванні  бюджету 

селищної територіальної громади передбачити в межах наявних фінансових ресурсів 

кошти на вищезазначені цілі. 



10. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

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

  

  

Селищний голова                                                            Василь СОВГУТЬ 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток №1 

                                                              До проєкту рішення  одинадцятої сесії 

                                                             VIII  скликання   

 

Розрахунок 

суми видатків на організацію харчування дітей у закладах освіти та  закладах 

дошкільної освіти Рафалівської громади 

на 2022 рік 

1.Харчування дітей дошкільного віку: 

Вікова категорія від 3 до 5 років: 

43 дит.*12,00*206 дн.= 106296,00 грн. 

Вікова категорія від 5 до 7 років: 

100 діт.*13,50*206 дн.= 278100,00 грн. 

 

2.Харчування дітей  1-4 класи: 

436 діт.*7,50*175 дн. = 572250,00 грн. 

 

3.Харчування дітей пільгових категорій: 

Діти загиблих воїнів АТО: 

10діт.*25,00*175 дн. = 43750,00 

Харчування дітей-сиріт 

3дит.*25,00*175 дн. = 13125,00 грн. 

Харчування дітей, яким призначена  інвалідність 

10діт.*25,00*175 дн. = 43750,00 грн. 

 

Загальна сума видатків –  1057271,00 гривень 

 

 

 

Розрахунок вартості харчування   

    

Найменування сума 

 
 

 

     
Вартість закупки продуктів 1 057 271,00  
Витрати на електроенергію 27 069,06  
Витрати на водопостачання 9 378,61  
Зарплата кухарів 716 743,92  
     

     
     
УСЬОГО  1 810 462,59  
     

 

 



                                                                                        
УКРАЇНА 

 РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вісімнадцята  сесія VIII скликання 

  

ПРОЄКТ 

 

від     грудня  2022 року        №           

  

Про  внесення  змін до структури та  

загальної чисельності відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Рафалівської селищної ради 

 

 

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

вдосконалення системи їх управління у Рафалівській селищній  раді Вараського району 

Рівненської області, керуючись пунктом 6 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи статтю 35 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України  «Про культуру», «Про фізичну культуру і 

спорт» «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», Господарський кодекс України Рафалівська селищна  рада 

 

                                               в и р і ш и л а:  

1.Внести зміни  до структури  та загальної чисельності відділу освіти, культури, 

молоді та спорту   Рафалівської селищної ради: 

 1.1.Ввести  до структури та загальної чисельності  відділу освіти, культури, 

молоді та спорту  Рафалівської селищної ради  посаду «Прибиральник службових 

приміщень» (0,5 штатних одиниць). 

2.Внести відповідні зміни у штатний розпис відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Рафалівської селищної ради. 

3.Контроль за виконанням   рішення  покласти  на комісію  з питань  

планування  фінансів , бюджету , соціально-економічного розвитку ,інвестиційної 

політики ,комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ). 

 

 

Селищний голова                                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                        

 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                         рішенням   

                                                                                         Рафалівської селищної ради                                                                                                                                                                     

                                                                                                             12.2022.№ 

 

 

                            Структура та штатна чисельність 

                     відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Рафалівської селищної ради Вараського району  Рівненської області 

 

 

№ 

з/п 

                            Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Начальник відділу 1 

2. Головний спеціаліст 1 

3. Інспектор 3 

4. Спеціаліст І категорії з ведення бухгалтерського обліку 1 

5. Прибиральник службових приміщень 1,5 

 Разом: 7,5 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_________ сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                                                   №                                                                    

 

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». 

 

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

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житлово-комунального господарства та екології,   Рафалівська селищна  рада  

 

                                                         в и р і ш и л а : 

 

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

«Про затвердження цільової селищної Програми  здійснення землеустрою на території 

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

         1.1. Доповнити таблицю додатку 2 «Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

програми Рафалівської селищної ради на 2021-2025 роки» рядком 6 та викласти його в 

наступній редакції: 

        «Виготовлення технічної документації  з  нормативної  грошової оцінки земель 

населеного пункту села Малий Жолудськ Рафалівської селищної територіальної 

громади  Вараського району  району Рівненської  області, рік виконання - 2023, джерела 

та обсяги фінансування,  100 000 грн».      

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології 

(Петро МАКСИМЧУК). 

 

Селищний голова                                                                       Василь СОВГУТЬ 

 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 

 

 

 



                                                                                 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________сесія VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від ___________ 2022 року                                                                                   № 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

технічної документації  з  нормативної   

грошової оцінки земель населеного пункту 

cела Малий Жолудськ Рафалівської селищної 

територіальної громади  Вараського району   

Рівненської  області. 

 

Керуючись статтями 12, 201 Земельного кодексу України, статтями 3, 5, 13, 18, 

21 Закону України «Про оцінку земель», Законом  України «Про землеустрій» 

відповідно до  статтей  26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та у   зв’язку з  необхідністю поновлення нормативної грошової оцінки земель  села 

Малий Жолудськ Рафалівської селищної територіальної громади  Вараського  району  

Рівненської  області,  враховуючи рекомендації  Головного  управління  

Держгеокадастру  у  Рівненській  області та рекомендації постійної депутатської комісії 

з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології, 

Рафалівська селищна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

         1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту села Малий Жолудськ Рафалівської 

селищної територіальної громади Вараського району Рівненської області. 

         2. Доручити Рафалівській селищній раді в особі Рафалівського селищного голови 

укласти договір на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель із організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання даних робіт. 

         3. Розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту села Малий Жолудськ Рафалівської селищної територіальної 

громади Вараського району Рівненської області затвердити на сесії 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(Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

Селищний голова                                                                            Василь  СОВГУТЬ 

 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________сесія   VIIІ скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від _____________2022 року                                                                              № 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

в оренду строком 5 (п‘ять) років для  

ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва. 

 

        Розглянувши клопотання  Сергійчука  Івана Сергійовича від 11.12.2022 року, 

поданий   проєкт  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 5 

(п‘ять) років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг № НВ-9905836672022 із 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової політики, 

житлово-комунального господарства та екології керуючись статтями 12, 79-1, 93, 96, 

122, 124, 125 Земельного  кодексу України, статтями 25, 50 Закону України « Про 

землеустрій», пунктом 288.1 статті 288 Податкового кодексу України, статтями 19, 21, 

25 Закону України «Про оренду землі» та пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

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

 

 В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком 5 (п‘ять) років громадянину Сергійчуку Івану Сергійовичу (кадастровий номер  

5620881500:05:014:1485)  площею 0,2200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за адресою: село Великий 

Жолудськ вул. Шкільна,14б Вараського району Рівненської області . 

      2. Передати громадянину Сергійчуку Івану Сергійовичу  в оренду строком на 5 

(п‘ять) років земельну ділянку площею 0,2200 га (кадастровий номер  

5620881500:05:014:1485)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(код КВЦПЗ – 01.01), яка розташована за адресою: село Великий Жолудськ вул. 

Шкільна,14б Вараського району Рівненської області . 

 



       3. Встановити громадянину Сергійчуку Івану Сергійовичу орендну плату за 

користування земельною ділянкою площею 0,2200га (кадастровий номер 

5620881500:05:014:1485) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

яка розташована за адресою: село Великий Жолудськ вул. Шкільна,14б Вараського 

району Рівненської області в розмірі ____% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 4460,19грн. Загальна 

орендна плата за рік  становить ______грн. 

       4.Громадянину Сергійчуку Івану Сергійовичу: 

       4.1. Укласти договір оренди земельної ділянки та провести державну реєстрацію 

відповідно до Закону україни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

       4.2. Копію договору оренди, у п‘ятиденний строк після державної реєстрації, 

надати відповідному органу Державної податкової служби України.   

       4.3. 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. 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, 

інфраструктури, житлової політики, житлово-комунального господарства та екології.  

(Максимчук  П.І.). 

 

 

Селищний голова                                                                           Василь  СОВГУТЬ 

Підготувала спеціаліст-землевпорядник ІІ категорії Ніна КУХАРЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___ грудня  2022 року                                                                   № проєкт 

 

 

 «Про селищну  Програму «Сплата членських внесків  

до асоціацій органів місцевого самоврядування» на 2023 рік» 

 

 

      Відповідно пункту 2 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно рішення виконавчого комітету № 112 від 29 листопада 2022 року  

«Про розгляд проєкту рішення  «Про селищну  Програму «Сплата членських 

внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування» на 2023 рік»,  за 

погодженням з постійними комісіями,  селищна  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму «Сплата членських внесків до асоціацій 

органів місцевого самоврядування» на 2023 рік» (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 

 



 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                              рішенням сесії Рафалівської селищної 

 ради від __ грудня 2022 року   № проєкт 
 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

сплати членських внесків на 2023 рік 
 
 
 

Замовник програми 
 

- Рафалівська селищна рада В.С.Совгуть 
 
Керівник програми 

- заступник селищного голови М.В.Ошурко  
 
ПОГОДЖЕНО 

-  постійна комісія селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків. 

комунальної власності та енергозбереження                       Л.Л.Мороз 

 

 

 
Паспорт 

цільової  програми сплати членських внесків на 2023 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): 

 Рафалівська селищна  рада 

2. Розробник програми: 

Рафалівська селищна рада 

3. Термін реалізації програми : 2023 рік 

4. Етапи фінансування програми : 2023 рік 

5. Орієнтовний обсяг фінансування програми : Двадцять тисяч гривен. 

 
 

Роки 

виконання 

програми 

Всього Орієнтовний обсяг фінансування 

в т.ч. за джерелами фінансування 

  Обласний 

бюджет 

Районний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

Інші 

джерела 

 

2023 20000,00 

грн. 

- - 20000,00 грн. -  

 

                         



 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

сплати членських внесків на 2023 рік 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми буде сприяти захисту конституційних прав та свобод 

громади, удосконаленню його законодавчої бази, сприянню обміном досвіду в 

розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних послуг, 

консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

 
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Завданням Програми є виконання обов’язків членів Асоціацій, оплата 
членських внесків виконавчим комітетом Рафалівської селищної ради, як 
дійсного члена Асоціацій. 

 

ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету 

в межах кошторису  доходів і видатків, затверджених на 2023 рік. 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

сплати членських внесків на 2023 рік 

 
№ 

п/

п 

Найменуван

ня заходу 

Відповіда

ль-ні за 

виконання 

програми 

Термін 

виконан

ня 

Орієнтовані обсяги фінансування 

    Всього В т.ч. за джерелами 

Державн

ий 

бюджет 

Облас

-ний 

бюдж

ет 

Район

-ний 

бюдже

т 

Селищн

ий 

бюджет 

1. Сплата 

членських 

внесків до 

Всеукраїнськ

ої асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння 

«Асоціація 

міст 

України» 

Рафалівсь

ка 

селищна 

рада 

2023р. 10000,

00 

   10000,00 

2. Сплата 

членських 

внесків до 

Рафалівсь

ка 

2023р. 10000,

00 

   10000,00 



Місцевої 

асоціації 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння 

«Об’єднані 

територіальн

і громади 

Рівненщини» 

селищна 

рада 

 Разом:   20000,

00 

   20000,

00 

 

   Селищний голова                                                         Василь СОВГУТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2022 року                                                                          № проект 

 

Про селищну програму 

“Благоустрій  території громади” на 2023 рік. 

 

 

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

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

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

відпочинку та побуту громадян на території громади , згідно рішення 

виконавчого комітету № 106  від 29 листопада 2022 року «Про розгляд проєкту 

рішення «Про селищну програму «Благоустрій території громади» на 2023 рік»,  

за погодженням з постійними комісіями, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму “Благоустрій території громади” на 2023 рік, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

 

 

   
 

Селищний голова                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        рішенням Рафалівської селищної ради  

                                                           від __ грудня 2022 року № проєкт 

 

 
 

СЕЛИЩНА ПРОГАМА  

“БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ”  на 2023 рік 

 

Загальна частина. 

 

 Благоустрій селища — комплекс робіт з інженерного захисту , розчищення 

, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, 

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання , належного 

утримання та охорон, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини довкілля. 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою Програми є поліпшення умов праці, відпочинку та побуту громадян 

на території громади. 

 

Основні завдання програми. 

 

 Основними завданнями Програми є: 

- утримання територій населених  пунктів громади  у належному стані, їх 

санітарного очищення 

-     збереження об'єктів загального користування; 

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

населених пунктів громади; 

− організація належного утримання та раціонального використання 

територій, будівель інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, 

природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого 

призначення; 

− Організація та проведення громадських та суспільно корисних робіт 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів. 

 

  

Очікувані результати. 

 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 



− відловлювання бродячих та бездомних тварин; 

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

електропередач; 

− поточний ремонт шляхового покриття дорожніх  шляхів (вивезення 

щебеню), видалення бур'янів з обочин; 

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

братських могил; 

− ліквідацію стихійних звалищ; 

− висівання квітів і догляд за ними; 

− утримання та поточний ремонт мережі зовнішнього вуличного освітлення 

− Ліквідацію стихійних звалищ, обвалуванню сміттєзвалища, дослідженню 

води та грунту зі сміттєзвалища 

− Оплату електроенергії вуличного освітлення 

− Організувати прибирання узгоджених вулиць, парків, площ, вивезення 

побутових відходів (сміття) 

− Організація та проведення громадських та суспільно корисних робіт 

 

З А Х О Д И 

по благоустрою смт. Рафалівка на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Найменування заходів Орієнтовне 

фінансування 

1. Ліквідація стихійних звалищ, обвалування 

сміттєзвалища, дослідження води та грунту зі 

сміттєзвалища 

200000,00 

2. Оплата електроенергії по мережі вуличного  

освітлення територіальної громади 

900000,00 

3. Придбання енергозберігаючих ламп для вуличного 

освітлення 

10000,00 

4. Прибирання узгоджених вулиць, парків, площ, 

послуги автотранспорту по вивезенню  побутових 

відходів (сміття) 

170000,00 

5. Зрізання аварійних дерев 40000,00 

6. Оплата  податків 3000,00 

7. Послуги автотранспорту по грейдеруванню доріг 

комунальної власності громади 

60000,00 

8. Організація та проведення громадських та суспільно-

корисних робіт 

100000,00 

 

Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 
 

 

 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 __ грудня 2022 року                                                                         №  проєкт 

 

Про  селищну   програму 

«Розвиток  комунальної   системи 

водопостачання» на 2023 рік 

 

 

   Відповідно пункту 2 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою забезпечення жителів селища якісною 

питною водою, згідно рішення виконавчого комітету № 105 від 29 листопада 2022 

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

комунальної системи водопостачання» на 2023 рік», за погодженням з 

постійними комісіями,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму «Розвиток  комунальної системи водопостачання» на 

2023 рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                              рішенням сесії Рафалівської селищної 

 ради від __ грудня 2022 року   № проєкт 

 

  

 

 

ПРОГРАМА 

 

«Розвиток комунальної системи водопостачання» на 2023 рік 

 

 

Мета та основні завдання Програми: 

 

Метою програми є організація та забезпечення безперебійної роботи системи 

водопостачання територіальної громади  та забезпечення населення якісною 

питною водою. 

 

Заходи та фінансове забезпечення Програми: 

 

Фінансове забезпечення Програми  здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених в місцевому бюджеті по загальному та спеціальному фондах, та 

співфінансування з Орендарем.  

Орієнтовний обсяг фінансування  по загальному та спеціальному фондах 

місцевого бюджету складає відповідно: 

 

-   Ліквідація аварійних ситуацій по водопровідній мережі та спорудах  

територіальної громади з орієнтовним обсягом фінансування по 

загальному фонду – 50000,00 грн., по спеціальному фонду – 13,0 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Горького та Гагаріна в  

смт. Рафалівка  Володимирецького району Рівненської області з орієнтовним 

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

- Будівництво водопроводу по вулиці Гайдара в смт. Рафалівка 

Володимирецького району Рівненської області з орієнтовним обсягом 

фінансування по спеціальному фонду - 10,0 тис. грн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 
 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2022 року                                                                              № проект 

 

«Про селищну програму мобілізації, підготовки  

допризивників “ Допризивник ” на 2023 рік»  

 

 З метою організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з 

мобілізацією, підготовкою допризивників до служби у Збройних силах України,  

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

Україні” , згідно рішення виконавчого комітету № 100  від 29 листопада 2022 

року «Про розгляд проєкту рішення «Про селищну програму мобілізації, 

підготовки допризивників “ Допризивник ” на 2023 рік», за погодженням з 

постійними комісіями, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну програму  мобілізації, підготовки допризовників 

“Допризивник ” на 2023 рік», що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

   

 

 

Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 
 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішенням сесії Рафалівської селищної  

                                                                    ради від  __ грудня 2022 року  № проєкт 
 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА  

“ Допризивник”  на 2023 рік 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою Програми є організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з 

мобілізацією, підготовкою допризивників до служби у Збройних силах України. 

 

Основні завдання та заходи програми. 

 

 Основним завданням та заходами Програми є: 

- Перевезення призовників (юнаків) територіальної громади до військомату 

(для проходження медичних оглядів) 

-  виділення заправленого пальним автотранспорту для доставки 

призовників на Рівненський обласний збірний пункт для відправлення 

молодого поповнення до Лав Збройниї Сил України та інших військових 

формувань по маршруту смт. Рафалівка- смт. Володимирець- с. Здовбиця 

та в зворотньому напрямку, смт. Рафалывка - смт. Володимирець та у 

зворотньому напрямку (зг. графіку)» 

- фінансова підтримка в наданні послуг з медичних оглядів призовників, 

допризовників, офіцерів запасу за призовом, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством  Володимирецька багатопрофільна лікарня 

Володимирецької селищної ради 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів. 

Орієнтовний обсяг фінансування – 70000,00 грн. 

Очікувані результати. 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними військового 

обов’язку, успішного несення служби у ЗСУ, забезпечення високої організації при 

проведенні медичного огляду громадян, військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, резервістів для визначення ступеня їх придатності за 

станом здоров’я до військової служби, прийняття на військову службу за 

контрактом та забезпечення лікування в лікувально-профілактичних закладах 

зазначеної вище категорії громадян, яких згідно з рішеннями медичної комісії 

визнано тимчасово непридатними до військової служби».                 

 

 

Селищний голова                                                   Василь СОВГУТЬ 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2022 року                                                                              № проект 

 

Про селищну програму «Дороги  та 

дорожнє господарство територіальної громади» на 2023 рік 

 

 

 З метою забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів,  відповідно 

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

рішення виконавчого комітету № 109  від 29 листопада 2022 року «Про розгляд 

проєкту рішення «Про селищну програму «Дороги та дорожнє господарство 

територіальної громади» на 202 рік», за погодженням з постійними комісіями, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну програму «Дороги та дорожнє господарство 

територіальної громади » на 2023 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

   

 

 

Селищний голова                                          Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішенням сесії Рафалівської селищної  

                                                                    ради від  __ грудня 2022 року  № проєкт 
 

 

 

ПРОГРАМА 

“Дороги та дорожнє господарство територіальної громади” 

на 2023 рік 
 

 

Мета та основні завдання Програми. 

 

 Метою Програми є проведення ряду заходів, направлених на покращення 

благоустрою вулиць і площ територіальної громади, поліпшення стану доріг, 

забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів, створення сприятливих 

умов для функціонування всіх підприємств, організацій, установ територіальної 

громади, а також створення умов для безпечного проживання жителів 

територіальної громади. 

 

 

Фінансове забезпечення. 

 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому та інших бюджетах  для визначених Програмою заходів. 

 

 

Основні заходи  

            

№ Назва заходів Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

1. Зимове утримання доріг (розчищення доріг від снігу, 

заготівля піску, солі тощо, посипання доріг 

протиожеледними матеріалами) 

100000,00 

2. Поточний ремонт доріг комунальної власності громади 100000,00 

 

 

 

 

   

Селищний голова                                                    Василь СОВГУТЬ 

 

 
 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___ грудня  2022 року                                                                   № проєкт 

 

 

Про селищну програму 

«Правовий захист»  на 2023 рік 

 

 

 

   Відповідно до статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в 

Україні” , за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада  

 

вирішила: 

 

 

1. Затвердити селищну програму  “Правовий захист “ на 2023 рік, що додається. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.).  

 

 

 

 

 

   

Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                           рішенням сесії Рафаліської селищної  

                                                          ради  від ___  грудня 2022 року  № проєкт 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА  

“ Правовий захист  на 2023 рік 

 

Мета  Програми. 

 

 Метою  Програми  є захист законних інтересів селищної ради, її посадових 

і службових осіб в судах загальної юрисдикції, господарських та 

адміністративних судах, в тому числі у Вищому господарському суді України, 

Вищому адміністративному та Верховному суді України. 

 

Організація виконання  Програми 

 

 Виконання даної програми дасть змогу забезпечити виконання ухвал судів 

загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судів, в тому числі  

Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного та Верховного 

суду України в частині сплати та відшкодуванні судових та виконавчих зборів, 

тощо. Розпорядження про  відшкодування вже сплачених коштів селищною 

радою, які передбачені на виконання мети Програми приймає селищний голова в 

межах затверджених сум асигнувань на Програму. Відшкодування працівникам 

селищної ради коштів пов'язаних із сплатою державного мита, судового збору, 

витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ у суді 

здійснюється після пред'явлення документу, який підтверджує суму цих витрат, 

заключення договорів на надання  юридичних послуг,  послуг щодо захисту, 

представництва та надання правової допомоги, що стосується реалізації 

законних прав та інтересів в адміністративних, господарських, цивільних, 

кримінальних справах. 

 

Фінансове забезпечення. 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів.  

 

Першочергові заходи та  обсяги фінансування 

                                                         

№ 

п/п 

Назва  заходів Орієнтовний обсяг 

фінансування 

1 Оплата та відшкодування судового та 

виконавчого  зборів,  оплата юридичних 

послуг, тощо. 

30000,00 

 

 

Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 



 

 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2022 року                                                                              № проект 

 

 

Про селищну Програму соціального захисту  

окремих категорій населення  

територіальної громади 

«Соціальний захист населення» на 2023 рік 

 

      З метою забезпечення соціальним захистом безробітних селища та осіб, що 

перебувають на утриманні, які не досягли пенсійного віку на випадок їх 

поховання, надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, матеріальне 

стимулювання згідно звернень громадян, учасникам бойових дій та ветеранам 

Ввв, учасників АТО (ООС), сімей загиблих (померлих) воїнів, учасників бойових 

дій, відповідно до постанови КМУ № 558 від 29.04.2004 року «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги», «Порядок надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг» затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 450, відповідно 

до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно 

рішення виконавчого комітету № 104 від 29 листопада 2022 року «Про 

попередній розгляд проекту рішення «Про селищну Програму соціального 

захисту окремих категорій населення територіальної громади «Соціальний 

захист населення» на 2023 рік», за погодженням з постійними комісіями, 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  селищну Програму соціального захисту окремих категорій 

населення територіальної громади «Соціальний захист населення на 2023 рік», 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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



економічного розвитку, інвестеційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.) 

          

         Селищний  голова                                                  Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішенням сесії Рафалівської селищної  

                                                                    ради від  __ грудня 2022 року  № проєкт 

 

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА 

«Соціальний захист населення» на 2023 рік. 

 

Мета та основні завдання Програми. 

         Метою програми є надання допомоги найбільш незахищеним верствам 

населення громади . 

 

                                        Основні завдання Програми. 

        Основними завданнями Програми є: 

- Соціальний захист безробітних територіальної громади, які не досягли 

пенсійного віку на випадок їх поховання та поховання осіб, що 

знаходяться на утриманні; 

- Надання соціальних послуг ГО «Соціал Центр» «догляд вдома» за 

рахунок бюджетних коштів; 

- Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій та ветеранам Ввв 

учасникам АТО (ООС); 

- Матеріальна допомога згідно звернень жителів громади; 

- Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2004р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги») 

- Матеріальна підтримка сімей загиблих (померлих) воїнів, учасників 

бойових дій; 

- Надання одноразової  матеріальної  допомоги сім’ям загиблих (померлих)  

в розмірі 10,0 тис. грн.  

                             

                                    Фінансове забезпечення 

    Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за кошти, 

передбачені в місцевому бюджеті для визначених Програмою заходів. 

  

                                           Очікувані результати. 

   Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- Виділити одноразову допомогу на поховання безробітних, які не досягли 

пенсійного віку, та особам, що знаходяться на утриманні  у розмірі, що не 

перевищує 2000 (Дві тисячі) грн.; 

- Надання соціальних послуг ГО «Соціал Центр» «догляд вдома»; 

- Надати матеріальну допомогу учасникам бойових дій та інвалідам Ввв, 

учасникам АТО (ООС) згідно представлених посвідчень та заяв; 

- Виплатити матеріальну допомогу учасникам бойових дій в Афганістані та 

на території інших держав; 



- Надати матеріальну допомогу громадянам територіальної громади згідно 

звернень та заяв після відповідного розгляду на засіданні виконавчого 

комітету селищної ради; 

- Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2004р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги») 

- надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) воїнів, 

учасників бойових дій; 

 

 

Заходи по соціальному захисту жителів територіальної громади 

 

№ Назва заходів Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

1 Виділяти одноразову допомогу на поховання 

безробітних селища та осіб, що перебувають на 

утриманні, які не досягли пенсійного віку на 

випадок їх поховання 

30000 

2 Надання соціальних послуг ГО «Соціал Центр» 

«догляд вдома» 

900000 

3 Надавати одноразову матеріальну допомогу 

учасникам бойових дій та інвалідам Ввв, 

учасникам АТО (ООС) 

60000 

4 Надавати матеріальну допомогу жителям 

територіальної громади згідно звернень та заяв 

після відповідного розгляду 

70000 

5 Надавати матеріальну допомогу учасникам 

бойових дій в Афганістані та на території 

інших держав 

20000 

 6 Проводити оплату касового обслуговування 

при перерахуванні коштів на фінансові 

установи, відділення поштового зв’язку 

1000 

7 Призначати і виплачувати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2004р. № 558 

«Про затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги»). 

 10000 

8. Надавати одноразову матеріальну допомогу 

сім’ям загиблих (померлих)  в розмірі 10,0 тис. 

грн. 

100000 

 

Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 



 

 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята  сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

______ грудня  2022 року                                                                             №   

 

 

Про затвердження рішення 

виконавчого комітету від 29 листопада  2022 року  

№ 121 «Про План діяльності виконавчого комітету 

 Рафалівської селищної ради з підготовки проектів 

 регуляторних актів на 2023 рік»  

 

  

     Відповідно пунктів 3,4 статті 28 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 рішення виконавчого комітету селищної ради  від 29  листопада  

2022 року  № 121 «Про план діяльності виконавчого комітету Рафалівської 

селищної ради з підготовки проектів на 2023 рік»  

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестиційної політики, податків. комунальної власності та 

енергозбереження (Мороз Л.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                           Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 

 



 

                                                             
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята  сесія  VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від   ___ грудня  2022 року                                                                             №  

 

 

 Про затвердження Програми  

  протидії  захворюванню 

 на туберкульоз у Рафалівській 

 селищній територіальній громаді  

 на  2021 – 2023  роки 

 

 

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

розпорядження  Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020р. №1463-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи 

протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки», враховуючи  

рішення Рівненської обласної ради від 11 березня 2021 року  №72 «Про протидію 

захворюваності на туберкульоз на 2021-2023 роки», за погодженням із постійними 

депутатськими комісіями, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Рафалівській  

селищній територіальній громаді  на 2022 – 2023 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  ________ №  

 

 

ПАСПОРТ 

Програми протидії захворюванню на туберкульоз у Рафалівській селищній 

територіальній громаді  на 2022 – 2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління  охорони здоров’я Рівненської 

обласної державної адміністрації 

2. Регіональний замовник Програми Рівненська обласна державна 

адміністрація 

3. Розробник Програми Управління охорони здоров’я Рівненської 

обласної державної адміністрації 

4. Співрозробник Програми Комунальний заклад “Рівненський 

обласний фтизіопульмонологічний 

медичний центр”  Рівненської обласної 

ради, Рафалівська селощна рада 

5. Відповідальні виконавці Програми Управління охорони здоров’я Рівненської 

обласної державної адміністрації, 

комунальний заклад “Рівненський 

обласний фтизіопульмонологічний 

медичний центр”  Рівненської обласної 

ради, Рафалівська селищна рада 

6. Термін реалізації 2022 - 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

    участь у виконанні Програми 

Обласний бюджет, бюджети місцевого 

самоврядування 

8. Загальний обсяг фінансових 

    ресурсів, необхідних для 

    реалізації Програми, усього 

         у тому числі: 

         коштів обласного бюджету 

  

- 

 

 

- 

 

9. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:  

Рік Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми, тис. гривень 

всього у тому числі за джерелами фінансування 

обласний бюджет місцеві бюджети інші джерела 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                  Марія ОШУРКО 

 

 

 



 

                                                                                    Затверджено рішенням                                                                                                                                                                                     

                                                                    сесії селищної ради    

                                                                                    від  ________ №  

 

Програма  протидії  захворюванню 

на туберкульоз Рафалівської селищної територіальної громади 

на  2021 – 2023  роки 

 

 І. Загальні положення 

 

За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020р. №1463-р про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи 

протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки 11 березня 

2021 року було прийняте Рішення Рівненської обласної ради №72 про протидію 

захворюваності на туберкульоз на 2021-2023 роки. 

Згідно цього рішення в Рівненській області функціонує і надає допомогу хворим на 

туберкульоз єдиний протитуберкульозний заклад КП «Рівненський обласний 

фтизіопульмонологічний медичний центр» РОР, який координує всі заходи щодо 

боротьби з туберкульозом. 

 

ІІ. Мета та цілі Програми 

 

 Метою Програми є зниження рівня захворюваності до 10 випадків на 100 тис. 

населення, зниження показника смертності від туберкульозу, зниження затрат 

пацієнта  та його родичів на діагностику та лікування туберкульозу, відсутність 

захворювання на туберкульоз та смертності серед дитячого населення повинні бути 

поєднані зусилля КП «РОФМЦ» РОР, лікувальної мережі та органів місцевого 

самоврядування. 

Стратегічними цілями програми є: 

• запровадження нових підходів до організації надання протитуберкульозної 

медичної допомоги населенню  

• впровадження ефективних профілактичних заходів 

• удосконалення механізмів виявлення та діагностики туберкульозу 

• впровадження міжсекторального підходу до питань протидії захворюванню на 

туберкульоз 

• створення системи реабілітації хворих на туберкульоз, що включає як 

соціальну так і медичну реабілітації, кінцевою метою якої є реінтеграція 

хворого на ТБ в суспільство, залучення НУО та центрів зайнятості до 

соціальної реабілітації та реінтеграції осіб, які опинилися в важких життєвих 

ситуаціях (БПМП, ВПО, безробітні, малозабезпечені, з МПВ, особи з 

алкогольною чи хімічною залежністю…)  

• розробка маршрутів транспортування протитуберкульозних препаратів та 

біологічного матеріалу на дослідження в лабораторію третього рівня 

• безперервне та постійне інформування населення з питань профілактики, 

виявлення туберкульозу 

 

 

 

 



ІІІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

 

Розв'язати проблему можливо шляхом виконання таких завдань та заходів:  

1.Забезпечення в умовах реагування на виклики пов’язані з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 введенням воєнного 

стану безперервності лікування та діагностики туберкульозу.  

2. Здійснення заходів, пов’язаних із функціонуванням єдиного 

фтизіопульмонологічного медичного центру на базі КП «Рівненський обласний 

фтизіопульмонологічний медичний центр» РОР для надання і координації надання 

протитуберкульозної медичної допомоги  населенню Рівненської області. 

3. Приведення матеріально-технічної бази КП «Рівненський обласний 

фтизіопульмонологічний медичний центр» РОР у відповідність із вимогами 

Стандарту інфекційного контролю, забезпечення можливостей для надання медичних 

послуг у повному обсязі та в умовах, що відповідають Ліцензійним умовам 

провадження господарської діяльності з медичної практики затвердженим 

постановою Кабінетом Міністрів України від 02.03.2016року №285. 

4. Створення системи реабілітації хворих на туберкульоз включаючи соціальну, 

фізичну та медичну реабілітації, кінцевою метою якої є реінтеграція хворого у 

суспільство з залученням служб соціального захисту, неурядових організацій та 

центрів зайнятості. 

5. Безперервне та постійне інформування населення з питань профілактики, раннього 

виявлення туберкульозу. 

6. Впровадження сучасної системи епідеміологічного нагляду за туберкульозом, яка 

охоплює основні вимоги до реєстрації випадків туберкульозу, факторів ризику 

розвитку туберкульозу, адекватного та повноцінного відстеження контактних осіб. 

7. Створення системи транспортування зразків біологічного матеріалу для 

забезпечення своєчасної мікробіологічної діагностики туберкульозу та забезпечення 

стійких механізмів її фінансування. 

8. Забезпечення доступності швидкої діагностики туберкульозу відповідно до 

керівних принципів ВООЗ. 

9. Забезпечення можливості лікування з клінічними формами туберкульозу, що 

потребують надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутньої 

патології. 

10. Створення і забезпечення безпечних умов перебування хворих на туберкульоз в 

КП « Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» РОР під час 

стаціонарного лікування. 

 

 

IV. Завдання і заходи Програми та алгоритм роботи 

 

Перелік завдань і заходів та паспорт Програми наведено у додатках 1, 2 до Програми. 

З метою покращення епідемічної ситуації по туберкульозу на рівні  територіальних 

громад, міських, сільських і селищних рад запроваджується алгоритм роботи: 

1.Формулювання алгоритмів щодо уразливих груп населення, проведення заходів з 

етою профілактики та своєчасного виявлення туберкульозу. 

2. Активна співпраця з амбулаторіями сімейної медицини, центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги. 

3. Сприяння в обстеженні соціальних груп ризику, в тому числі і внутрішньо 

переміщених осіб. 



4. Проведення інформаційної роботи по профілактиці туберкульозу серед населення, 

при потребі з залученням фахівців Рівненського обласного фтизіопульмонологічного 

медичного центру. 

5. Сприяння в формуванні списків з метою організації проведення флюорографічного 

обстеження населення цифровим флюорографом, забезпечення явки населення на 

обстеження, забезпечення умов праці для бригади мобільного флюорографа. 

6. Сприяння відновленню та швидшому отриманні документів, які необхідні для 

заключення декларації з сімейним лікарем. 

7. Сприяння транспортуванню хворого за наявності потреби у стаціонарному 

лікуванні та співфінансувати перебування в закладі  у разі виникнення такої потреби, 

яка не передбачена коштами НСЗУ. 

8. Надавання звітності про виконані заходи в РОВА, Департамент цивільного захисту 

та охорони здоров’я населення щоквартально. 

 

 

V. Очікувані результати виконання Програми 

 

Реалізація Програми забезпечить наступні результати: 

• Розуміння голів ОТГ, міських сільських і селищних рад щодо наявності груп 

ризику щодо захворювання на туберкульоз та проведення заходів з 

представниками уразливих груп населення щодо туберкульозу 

• Формування толерантного відношення до осіб з груп ризику та хворих на 

туберкульоз 

• Забезпечення проведення скринінгових обстежень з метою раннього     

виявлення ТБ  

• Створення в кожній ОТГ координаційної ради  з питань боротьби з 

туберкульозом, написання програми протидії захворюванню на ТБ у кожній 

ОТГ, передбачення фінансування вказаного напрямку 

• Щоквартально надання звітності про проведені заходи в РОВА, Департамент 

цивільного захисту та охорони здоров’я населення 

 

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів міських, сільських 

і селищних рад та інших джерел, не заборонених законодавством України.  

 

 

Заступник селищного голови                                                       Марія ОШУРКО 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Затверджено рішенням                                                                                                                                                                                     

                                                                    сесії селищної ради    

                                                                                    від  ________ №  

 

 

Завдання і заходи програми протидії захворюванню на туберкульоз для ОТГ, міських, 

сільських і селищних рад 

на 2022-2023 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Відповідаль

ні виконавці 

Індикатор 

виконання 

Джерело 

фінансува

ння 

Фінансув

ання 

програми 

за роками 

202

2 

202

3 

1. Створення у 

новостворених 

ОТГ 

координаційної 

ради 

Створення на 

рівні кожної ОТГ 

координаційної 

ради та 

затвердження  

програми 

протидії 

захворюванню на 

туберкульоз 

Голови ОТГ До кінця 

2022 року у 

кожній ОТГ 

створена  

координаці

йна рада 

щодо 

протидії 

захворюван

ню на 

туберкульоз 

та 

затверджен

а програма 

протидії 

захворюван

ню на 

туберкульоз

. 

Бюджет 

ОТГ 

- - 

2.Розробка та 

затвердження в 

установленому 

порядку 

відповідних 

програм 

виконавчим 

комітетам 

міських, 

сільських та 

селищних рад, 

передбачивши 

кошти для їх 

реалізації та 

забезпечити 

Розробка та 

затвердження 

програми 

протидії на 

туберкульоз на 

рівні міських, 

сільських та 

селищних рад, 

передбачення 

коштів для її 

реалізації 

Голови 

міських, 

сільських та 

селищних 

рад 

До кінця 

року у 

кожній 

міській, 

сільській, 

селищній 

раді 

розроблена 

і 

затверджен

а програма 

протидії на 

туберкульоз

, 

передбачені 

Бюджет 

міських, 

сільських

, 

селищних 

рад. 

- - 



реальне 

виконання  

кошти для 

її 

реалізації. 

3.Реалізація 

заходів 

передбачених 

програмою 

протидії на ТБ та 

звітність про її 

виконання в ДОЗ. 

Реалізація заходів 

передбачених 

програмою 

Надання звітності 

про проведені 

заходи в ДОЗ 

Голови ОТГ, 

міських, 

сільських і 

селищних 

рад 

Всі заходи , 

які 

передбачені 

програмою 

виконані. 

Надана 

звітність 

про 

виконання 

заходів 

щороку до 

10лютого в 

ДОЗ. 

Бюджет 

ОТГ, 

міських, 

сільських 

і 

селищних 

рад. 

- - 

4.Співпраця з 

питань виявлення 

туберкульозу на 

рівні ОТГ, 

міських, 

сільських і 

селищних рад 

Налагодження 

механізмів 

співпраці 

ОТГ,міських, 

сільських і 

селищних рад з 

амбулаторіями 

сімейної 

медицини та 

ЦПМСД. 

Голови ОТГ, 

міських, 

сільських і 

селищних 

рад 

Налагоджен

а співпраця 

з 

амбулаторія

ми, 

ЦПМСД на 

рівні ОТГ, 

міських, 

сільських і 

селищних 

рад. 

Постійно 

Бюджет 

ОТГ, 

міських, 

сільських 

і 

селищних 

рад. 

- - 

5. Обов’язкове 

сприяння в 

обстеженні 

соціальних груп 

ризику, в тому 

числі і ВПО 

Формування 

списків з 

соціальних груп 

ризику щодо ТБ. 

 Фінансування 

роботи та 

створення умов 

для якісної 

роботи  бригади 

пересувного 

флюорографа. 

Забезпечення 

умов проживання 

та харчування для 

бригади 

пересувного 

флюорографа.   

Забезпечення 

явки населення 

на обстеження. 

Голови ОТГ, 

міських, 

сільських і 

селищних 

рад 

Голови 

ОТГ 

забезпечую

ть збір 

списків 

осіб з груп 

ризику (у 

кількісному 

вигляді) та  

надають 

потребу у 

виїзді 

пересувног

о 

флюоромоб

іля для 

проведення 

обстежень 

щокварталь

но до 5 

Бюджет 

ОТГ, 

міських, 

сільських 

і 

селищних 

рад. 

- - 



 числа 

наступного 

за звітним 

кварталом 

місяця. 

Забезпечен

ня явки 

населення 

на 

обстеження

. 

Створено 

умови і 

профінансо

вана робота 

бригади 

пересувног

о 

флюорогра

фа 

Термін 

виконання-

постійно. 

6. Проведення 

інформаційної 

роботи по 

профілактиці 

туберкульозу 

серед населення, 

при потребі з 

залученням 

фахівців 

Рівненського 

обласного 

фтизіопульмонол

огічного 

медичного 

центру. 

Організація і 

проведення 

тренінгів, 

семінарів, 

інформаційних 

заходів в ЗМІ з 

питань протидії 

туберкульозу для 

різних груп 

населення з 

залученням 

фахівців 

Рівненського 

обласного 

фтизіопульмонол

огічного 

медичного 

центру. 

Голови ОТГ, 

міських,сіль

ських і 

селищних 

рад 

Робота зі 

ЗМІ- 

періодичні 

видання, 

теле і 

радіопереда

чі, 

соціальні 

мережі 

тощо з 

метою 

інформуван

ня 

населення 

щодо 

туберкульоз

у. 

Щомісячно  

надавати 

населенню 

інформацію 

щодо 

профілакти 

ки 

туберкульоз

Бюджет 

ОТГ, 

міські, 

сільські і 

селищні 

ради, 

інші 

джерела 

- - 



у серед 

населення. 

Термін 

виконання-

постійно. 

6. Сприяти 

відновленню та 

швидшому 

отриманні 

документів, які 

необхідні для 

укладення 

декларації з 

сімейним 

лікарем. 

Сприяння та 

допомога у 

відновленні або 

отриманні 

документів, які 

необхідні для 

укладення 

декларації з 

сімейним лікарем 

Голови ОТГ, 

сільських і 

селищних 

рад, 

неурядові 

організації, 

інші 

громадські 

організації  

Отримання 

/відновленн

я 

документів, 

укладення 

декларації з 

сімейним 

лікарем 

Термін 

виконання-

постійно 

ОТГ, 

міські,сіл

ьські і 

селищні 

ради 

- - 

7. Забезпечити  

транспортування 

хворого за 

наявності 

потреби у 

стаціонарному 

лікуванні та 

витрати на 

пацієнта, які не 

передбачені 

НСЗУ у разі 

виникнення такої 

потреби. 

При потребі у 

стаціонарному 

лікуванні сприяти 

транспортуванню 

пацієнта у 

лікувальний 

заклад, 

співфінансувати 

перебування у 

закладі у випадку 

виникнення такої 

потреби 

Голови ОТГ, 

сільських і 

селищних 

рад, 

неурядові 

організації, 

інші 

громадські 

організації  

У разі 

виникнення 

потреби у 

стаціонарн

ому 

лікуванні 

хворий 

транспорто

ваний в 

лікувальни

й заклад, 

оплачені 

витрати , 

які не 

передбачее

ні НСЗУ. 

Термін 

виконання 

–постійно. 

ОТГ,місь

кі, 

сільські і 

селищні 

ради, 

інші 

джерела 

- - 

8. Надавати 

звітність про 

виконані заходи в 

РОВА, 

Департамент 

цивільного 

захисту та 

охорони здоров’я 

населення 

щоквартально. 

Надання звітності 

про виконані 

заходи щодо 

профілактики і 

боротьби з 

туберкульозом в 

РОВА, 

Департамент 

цивільного 

захисту та 

охорони здоров’я 

населення 

щоквартально 

Голови ОТГ, 

сільських і 

селищних 

рад 

Щоквартал

ьно в 

РОВА, 

Департамет 

цивільного 

захисту та 

охорони 

здоров’я 

населення 

надана 

звітність 

про 

проведені 

ОТГ,місь

кі, 

сільські і 

селищні 

ради 

- - 



заходи і 

виконані 

завдання по 

програмі 

протидії 

захворюван

ню на 

туберкульоз 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                        Марія ОШУРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята  сесія VIII скликання 

 

                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від _  грудня 2022 року                                                                                 № проект 

 

Про затвердження структури та загальної  

чисельності  виконавчого апарату  

 Рафалівської селищної ради на 2023рік 

 

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

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

місцевого самоврядування» , з Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 

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

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із 

змінами та доповненнями, гідно з нормативними документами Кабінету 

Міністрів України з питань оплати праці, Рафалівська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого апарату 

Рафалівської селищної ради згідно з додатком 1. 

2.Затвердити структуру та загальну чисельність фінансового відділу 

Рафалівської селищної ради згідно з додатком 2 

3.Затвердити структуру та загальну чисельність відділу освіти культури, молоді 

та спортку Рафалівської селищної ради згідно з додатком 3. 

4.Затвердити структуру та загальну чисельність Служби у справах дітей 

Рафалівської селищної ради згідно з додатком 4. 

5.Селищному голові Василю СОВГУТЮ затвердити штатний розпис апарату 

селищної ради та виконавчих органів селищної ради. 

6.Витрати на утримання апарату селищної ради, відповідно до  затвердженої 

структури, проводити з 01.01.2023 року і здійснювати згідно з чинним  

законодавством. 

7.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2023 року. 

8.Дана структура і  чисельність виконавчого апарату Рафалівської селищної ради   

при необхідності може змінюватися селищною радою за поданням селищного 

голови. 

9.Контроль за виконанням рішення покласти  на  селищного голову. 

Селищний голова                                                                     Василь СОВГУТЬ 



Д О Д А Т О К 1 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради  

від_________.2022 року № ___ 

 

СТРУКТУРА 

виконавчого апарату Рафалівської селищної ради 

№ Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

1 Селищний  голова 1 Посадова особа 

2 Секретар селищної  ради 1 Посадова особа 

3 
Заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

1 
Посадова особа 

4 Староста 2 Посадова особа 

5 Секретар керівника 1 Службовець 

 Всього 6  

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

6 Начальник відділу-головний бухгалтер 1 Посадова особа 

7 

Спеціаліст ІІ категорії з 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 

1 Посадова особа 

8 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа 

 Всього 3  

 Відділ  соціального захисту населення та надання адміністративних послуг 

9 Начальник відділу 1 Посадова особа 

10 Спеціаліст І категорії 1 Посадова особа 

11 Головний спеціаліст 1 Посадова особа 

12 Спеціаліст з питань цивільного захисту       1 Посадова особа 

13 Юрист 1 Посадова особа 

14 Спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник 2 Посадова особа 

15 
Інспектор військового обліку та 

реєстрації обліку громадян 
1 Службовець 

 Всього 8  

Технічний  персонал 

16 Прибиральник службових приміщень 2  

17 Водій автотранспортних засобів 1  

18 Опалювач 1  

19 Прибиральник територій 1  

 Всього 5  

 Всього 22  

 

 

Заступник селищного голови                                                                                Марія ОШУРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Д А Т О К 2 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради  

від_________.2022 року № ___ 

 

 

СТРУКТУРА 

фінансового відділу Рафалівської селищної ради 

 

№ Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

                                                    Фінансовий відділ(юридична особа) 

1 Керівник  відділу 1 Посадова особа 

2 
Спеціаліст І категорії з ведення 

бухгалтерського обліку 
1 Посадова особа 

3 Спеціаліст І категорії з фінансів 1 Посадова особа 

4 Головний спеціаліст 1 Посадова особа 

 Всього 4  

 

Заступник селищного голови                                                                                Марія ОШУРКО 
 

 

Д О Д А Т О К 3 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради 

                                                                                                від______.2022 року № ___ 

 

 

СТРУКТУРА 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради 

 

№ Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

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

1 Начальник відділу 1 Посадова особа 

2 Головний спеціаліст  1 Посадова особа 

3 Інспектор 3 службовець 

4 
Спеціаліст І категорії з ведення 

бухгалтерського обліку 
1 Посадова особа 

5 Прибиральник службових приміщень 1.5  

 Всього 7.5  

 

Заступник селищного голови                                                                                Марія ОШУРКО 
 

 

Д О Д А Т О К 4 

                                                                                          до рішення сесії селищної ради 

від_________.2022 року № ___ 

 

СТРУКТУРА 

служби у справах дітей Рафалівської селищної ради 

 

№ Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

                             Служба у справах дітей (юридична особа) 

1 Начвальник служби 1 Посадова особа 

 Всього 1  

 

Заступник селищного голови                                                                                Марія ОШУРКО 



 

                                                          
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від __________ 2022 року                                            ПРОЄКТ                № ___ 

 

Про погодження наміру передачі в 

оренду нерухомого майна комунальної 

власності та включення його до Переліку 

другого типу 

Враховуючи лист комунального некомерційного підприємства 

Володимирецької селищної ради «Володимиреький центр первинної медико-

санітарної допомоги», відповідно до статей 5, 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, постанови Кабінету Міністрів України                        

від 27 травня 2022 року № 634, керуючись статтею 25, частиною п’ятою статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з 

постійними депутатськими комісіями селищної ради,  Рафалівська селищна рада,   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити передачу в оренду без проведення аукціону комунальному 

некомерційному підприємству Володимирецької селищної ради 

«Володимиреький центр первинної медико-санітарної допомоги»,  об’єкти 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Рафалівської 

селищної територіальної громади – нежитлові приміщення що знаходиться за 

адресою:  

- вул. Шкільна, 51 а, с. Великий Жолудськ Вараського району 

Рівненської області, 34364, загальною площею 92,8 м2 ; 

- вул. 17 Вересня, 7, с. Малий Жолудськ Вараського району Рівненської 

області, 34369, загальною площею 95м2 ; 

- пров. Шкільний, 1, с. Лозки Вараського району Рівненської області, 

34370, загальною площею 78м2 ; 

- вул. Колгоспна, 38, с. Суховоля Вараського району Рівненської області, 

34370, загальною площею 71,3 м2 . 

 

 



2. Включити об’єкти оренди, зазначені у пункті 1 цього рішення, до 

Переліку другого типу.  

3. Розробити та затвердити умови оренди комунального майна, 

зазначеного в пункті 1 цього рішення, встановивши строк оренди 3 роки, із 

збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням – 

заклади охорони здоров’я, клініки, лікарні. 

4. Укласти договір оренди комунального майна, зазначеного в пункті 1 

цього рішення, та розмістити його в електронній торговій системі відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану». 

5. Оприлюднити в електронній торговій системі це рішення відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану». 

6. Встановити річну орендну плату за оренду комунального майна, 

зазначеного в пункті 1 цього рішення,  у розмірі 1 гривні. 

7. 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 

Вісімнадцята   сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від __________ 2022 року                                            ПРОЄКТ                     № 

___ 

 

Про погодження наміру передачі в 

оренду нерухомого майна комунальної 

власності та включення його до Переліку 

другого типу 

Враховуючи лист Рівненської дирекції акціонерного товариства 

«УКРПОШТА», відповідно до статей 5, 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, постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 травня 

2022 року № 634, керуючись статтею 25, частиною п’ятою статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними 

депутатськими комісіями селищної ради, Рафалівська селищна рада,  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Погодити передачу в оренду без проведення аукціону об’єкт 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Рафалівської 

селищної територіальної громади – нежитлове приміщення, що знаходиться за 

адресою: вул. Шкільна, 31, с. Великий Жолудськ Вараського району 

Рівненської області, 34364, загальною площею 24,2 м2  підприємству, яке надає 

універсальні послуги поштового зв’язку в населених пунктах на всій території 

України,  та включене   до Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483. 

2. Включити об’єкт оренди, зазначений у пункті 1 цього рішення, до 

Переліку другого типу.  

3. Розробити та затвердити умови оренди нежитлового приміщення, 

зазначеного в пункті 1 цього рішення, встановивши строк оренди два роки 

одинадцять місяців для надання універсальних послуг поштового зв’язку.  

4. Укласти договір оренди нежитлового приміщення, зазначеного в 

пункті 1 цього рішення, та розмістити його в електронній торговій системі 



відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року 

№ 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період 

воєнного стану». 

5. Оприлюднити в електронній торговій системі це рішення відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану». 

6. Встановити річну орендну плату за оренду комунального майна, 

зазначеного в пункті 1 цього рішення,  у розмірі 1 гривні. 

7. 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 

Вісімнадцята  сесія  VIІІ скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ____________2022 року                                                                №проєкт 

                       

Про затвердження Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно – корисних робіт  на 2023 рік 

 

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

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

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

забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», за погодженням з постійними 

депутатськими комісіями,  Рафалівська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно 

корисних робіт на 2023 (додається). 

2.Фінансовому відділу Рафалівської селищної ради передбачати кошти для 

реалізації даної Програми на 2023 рік в межах фінансових можливостей. 

 

3. Фінансування Програми здійснювати в межах бюджетних асигнувань. 

 

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

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

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, протидії та  запобігання 

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

соціального захисту населення, підприємництва та  сфери послуг (Галина 

ЧУГАЙ) 

 

Селищний голова                                                              Василь СОВГУТЬ 

 
 



 

Додаток 1 

                                                              до рішення селищної ради 

                                                                                     від _____-___2022р№ 

  

ПАСПОРТ 

Програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2023 рік 

1 Ініціатор 

розроблення Програми 

Рафалівська селищна рада 

2 Нормативно - 

правові акти, що стали 

підставою для 

розроблення Програми 

Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення з

ахисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати алім

ентів»,  Кодекс України про 

адміністративні правопорушення  

3 Розробник  Програ

ми 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

4 Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

5 Учасники Програми Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради 

,Володимирецький районний відділ філії державної 

установи «Центр пробації» у Рівненській області 

6 Термін реалізації П

рограми 

2023рік 

7 Основні джерела фі

нансування 

Селищний бюджет 

8 Загальний обсяг фін

ансових ресурсів, 

необхідних для реаліза

ції  Програми 

- 

9 Мета програми Забезпечення  належного виконання рішень щодо 

стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі 

сплати аліментів, а також належного утримання осіб, 

які отримують аліменти, шляхом виконання 

суспільно-корисних робіт, що дозволить вирішувати 

проблеми громади з питань благоустрою 

10 Очікувані 

результати виконання 

програми 

Забезпечення виконання вимог законодавчих 

актів України, щодо виконання порушниками 

адміністративного стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів 

дітей та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів 

 
 

 

 



 

Додаток 2 

                                                              до рішення селищної ради 

                                                                           від _________2022р.№ 

Програма 

організації суспільно-корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, 

у Рафалівській селищній  територіальній громаді на  2023 рік 

 

1. Загальна частина 

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

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

до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 

Кодексу України про адміністративні правопорушення в інтересах захисту прав 

дітей на утримання організовуються оплачувані суспільно корисні роботи, для 

осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно 

корисних робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які 

організовуються для реалізації державної політики захисту прав та інтересів 

дітей на належне утримання та примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

  За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України 

передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних 

робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. Фінансування 

організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених 

законодавством джерел. 

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

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, в якій затвердити види 

суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів, підприємств, установ і організацій, 

на яких проводитимуться оплачувані суспільно-корисні роботи за рахунок 

фінансування коштів міського бюджету. 

2. Мета програми 

   Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у 

сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем 

    Шляхами та способами розв’язання проблем є: 

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 



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

вигляді суспільно-корисних робіт; 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими 

засобами праці для проведення суспільно-корисних робіт. 

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

планується проведення суспільно-корисних робіт: 

- клумби; 

- паркові зони; 

- кладовища; 

- площі; 

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

- дитячі майданчики; 

2. Перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт: 

- благоустрій та озеленення території населених пунктів; 

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

прибирання парків; 

- роботи по догляду за газонами,  

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

- вирубування дерев, кущів; 

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

- поточний ремонт об’єктів; 

- погрузка та вивіз побутового сміття; 

- приведення в належний стан обочин проїжджих шляхів, ремонт і побілка 

бордюр, вирубування дерев та чагарників вздовж автошляхів,  

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

фарбування огорож, ящиків для сміття, лавок для відпочинку,  

- благоустрій кладовищ, цвинтарів громадського поховання; 

- прочистка меліоративних канав, 

-  щоденне очищення комунальних доріг селища від побутового сміття, 

прибирання, видалення дикоростучої порослі 

3.Виконавчий комітет селищної ради: 

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

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

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

3) здійснюють облік відпрацювання робочого часу порушником; 

4) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих 

на суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку або частки заробітку, 

відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

    Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету ТГ згідно 

з кошторисом витрат на оплату праці осіб та інших не заборонених 

законодавством джерел. 

   Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію оплачуваних 

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

адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт є: 

- кількість осіб, порушників направлених на суспільно-корисні роботи 



уповноваженим органом з питань пробації; 

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

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

накладено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт, за рахунок 

фінансування з бюджету  територіальної громади; 

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

судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт на 

території Рафалівської територіальної громади; 

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

суспільно-корисних робіт; 

- нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно-корисних 

робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої 

служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

5. Використання коштів 

    Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з бюджету 

ТГ в межах фінансових можливостей, а саме: 

  1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільно- 

корисних робіт, особам направленим на відбування адміністративного стягнення 

у вигляді суспільно-корисних робіт; 

   2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 

аліментів; 

   3) витрати на придбання інвентаря та інших засобів для організації 

виконання суспільно-корисних робіт. 

    Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами 

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

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

забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав та 

інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками 

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

суспільно-корисних робіт. 

6. Очікувані результати контроль за виконанням програми 

  Реалізація Програми забезпечить виконання вимог Законодавчих актів 

України, щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді 

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

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками. 

    Контроль за виконанням Програми організації суспільно-корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно-корисних робіт на території Рафалівської ТГ на 2023 рік 

покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та 

етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту 

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

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

підприємництва та  сфери послуг (Галина ЧУГАЙ). 

         

Заступник селищного голови                                                    Марія ОШУРКО 
 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___ грудня  2022 року                                                                   № проєкт 

 

 

Про селищну Програму  з компенсації пільгових 

перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Рафалівської  територіальної громади) 

на залізничному транспорті приміського 

сполучення  на 2023 рік 

 

     З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення 

окремих категорій населення об’єднаної територіальної громади шляхом 

фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів 

місцевого бюджету та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», згідно рішення виконавчого комітету № 102  від 29 листопада 2022 

року «Про розгляд проєкту рішення «Про селищну Програму  з компенсації 

пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Рафалівської  

територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення  на 

2023 рік», селищна рада                        
 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму  з компенсації пільгових перевезень 

окремих категорій громадян (мешканців Рафалівської територіальної громади) на 

залізничному транспорті приміського сполучення  на 2023 рік (далі - Програма) 

що додається.   

2. Контроль за виконанням Програми покласти на комісії з питань планування 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, 

податків, комунальної власності та енергозбереження (голова комісії – Любов 

МОРОЗ)  

 

 



  

Селищний голова                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  рішенням Рафалівської селищної ради 

                                                                  від ___ ____________ 2022 року №_____ 

 

 

ПРОГРАМА 

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців 

Рафалівської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського 

сполучення  на 2023 рік 

  

І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2 Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

4 Учасники Програми Рафалівська селищна рада, Акціонерне 

товариство «Українська залізниця» 

Виробничий структурний підрозділ 

«Рівненська дирекція залізничних 

перевезень» 

5 Терміни реалізації  Програми 2023рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади, інші джерела 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету територіальної громади 

та кошти інших джерел, не заборонених 

законодавством 

 

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

            Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: 

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

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та 

їх соціальний захист», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту 

інформації України», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону 

дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16 

серпня 1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 травня 1993 року № 354»; від 16.12.2009 № 1359 «Про 



затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 

перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» " – окремим 

категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду на залізничному 

приміському транспорті. 

            Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові 

перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими 

правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на 

залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які 

здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за 

регульованими тарифами,  компенсацію відповідно до Закону. 

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених 

законодавством. 

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

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

2017 року, компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих категорій 

громадян здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не за рахунок 

субвенції з державного бюджету. 

        Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки 

пільговим категоріям громадян  територіальної громади проблематично 

скористатися правом на пільговий проїзд на залізничному транспорті 

приміського сполучення через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник несе 

фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян. 

       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення на 2022 рік направлена на 

організацію відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення 

окремих категорій громадян, яким законодавством України надано право 

безоплатного проїзду. 

     Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, 

передбачених у бюджеті Рафалівської селищної територіальної громади, та 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним 

рішенням селищної ради на відповідний бюджетний рік.           

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального 

захисту населення окремих категорій населення об’єднаної територіальної 

громади шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 



  

IV. Завдання Програми 

- Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян на 

залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок бюджету 

Рафалівської селищної ради   згідно з укладеним з підприємством-перевізником 

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

бюджет України на 2016 рік» в частині фінансування з Державного бюджету 

України компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян. 

- Зниження соціальної напруги серед населення Рафалівської селищної 

територіальної громади. 

V. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету в межах видатків, затверджених бюджетом на 2023 рік за 

відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей даного бюджету. 

Обсяги фінансування на виконання Програми визначені в Додатку №1 до 

Програми. 

VI. Очікувані результати від виконання Програми 

- Соціальний захист найбільш незахищених верств населення Рафалівської 

селищної територіальної громади. 

- Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих 

категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні. 

- Забезпечення компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і 

підвищення якості соціально значущих послуг пасажирських перевезень в 

громаді, а також для збереження необхідного транспортного сполучення з 

обласним центром  для мешканців громади. 

- Надання компенсаційних виплат структурному підрозділу АТ «Українська 

залізниця» Виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція 

залізничних перевезень» за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

надасть змогу забезпечити та комплексно розв’язати проблеми з ремонтом 

та оновленням рухомого складу. 

 

VІІ. Координація та контроль за виконанням програми 

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається 

на постійну комісію з питань  планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності 

та енергозбереження. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 

Рафалівської селищної ради шляхом уточнення окремих завдань і показників –у 

відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни 

пріоритетів та з інших об’єктивних причин. 

 

               

Селищний голова                                                         Василь СОВГУТЬ 



Додаток 1 

до Програми 

 

Обсяг 

орієнтовного фінансування  перевезення залізничним транспортом 

окремих категорій громадян у приміському сполученні у 2023 році  

 

Найменування залізниці – Львівська 

Район – Рафалівська селищна рада 
 

Категорія пільговика 

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

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

до них особи 

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

військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та 

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

учасники антифашистського Руху Опору. 

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

проходження військової служби. 

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

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

супр. інваліда війни ІІ,ІІІ групи з числа учасн. бойових дій у період ВВВ 1941-1945 

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

5.Учасники бойових дій  

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

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

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

8.Пенсіонери за віком  

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

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

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

інформації України 

10.Діти з багатодітних сімей 

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

навчаються у навчально-виховних закладах або інтернатних закладах 

12.Діти – інваліди всіх категорій  

Орієнтовний обсяг фінансування становить 15000грн. 

 

 

Селищний голова                                                        Василь СОВГУТЬ 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2022 року                                                                              № проект 

 

 

Про селищну Програму   

з надання пільг на оплату послуг  

зв’язку для пільгових категорій громадян  

Рафалівської територіальної громади на 2023 рік 

 

 

     З метою соціального захисту пільгових категорій громадян, шляхом 

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

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

№ 101 від 29 листопада 2022 року «Про розгляд проєкту рішення «Про селищну 

Програму з надання пільг на оплату послуг зв’язку для пільгових категорій 

громадян Рафалівської територіальної громади на 2023 рік», селищна рада                        

 

 ВИРІШИЛА: 

 

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

для пільгових категорій громадян Рафалівської територіальної громади на 2023 

рік (далі - Програма) що додається.   

4. Контроль за виконанням Програми покласти на комісії з питань планування 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, 

податків, комунальної власності та енергозбереження (голова комісії – Любов 

МОРОЗ)  

 

 

  

  

Селищний голова                                                             Василь СОВГУТЬ 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  рішенням Рафалівської селищної ради 

                                                                  від ___ ____________ 2022 року №_____ 

 

 ПРОГРАМА  

надання пільг на оплату послуг зв’язку для пільгових категорій 

громадян Рафалівської територіальної громади  

на 2023 рік 
                                  І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2 Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

4 Учасники Програми Рафалівська селищна рада, АТ 

«Укртелеком» 

5 Терміни реалізації Програми 2023 рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади, інші джерела 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету територіальної громади 

та кошти інших джерел, не заборонених 

законодавством 
 

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

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

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

всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

і організацій незалежно від форми власності. Згідно положень підпункту 204 

ст.91 Бюджетного кодексу України видатки на пільги з послуг зв’язку належать 

до видатків місцевих бюджетів. 

Програма розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, 

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

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

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

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

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

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», інших нормативно-правових актів. 

Дана Програма спрямована на компенсацію пільг з послуг зв’язку  

пільговим категоріям населення територіальної громади. 

Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових 

категорій громадян, зокрема, фінансування пільг дозволить підняти рівень 

соціальної захищеності окремих категорій громадян. 



 

                      ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є соціальний захист пільгових категорій громадян, 

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

джерел фінансування, строки виконання 

Для вирішення даної проблеми, керуючись законодавством України, 

розроблені заходи, спрямовані на фінансування пільг на оплату послуг 

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

передбачених у місцевому бюджеті. Програма складена на бюджетний рік. 

ІV. Напрямки діяльності та заходи програми 

Основними напрямками даної програми є компенсація витрат надання 

пільг з послуг зв'язку пільгових категорій громадян Рафалівської 

територіальної громади. 

V. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету в межах видатків, затверджених бюджетом на 2023 рік за 

відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей даного бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми  здійснюється за рахунок 

бюджету Рафалівської селищної ТГ та становить 5000,00 грн. 

VІ. Координація та контроль за виконанням програми 

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається 

на постійну комісію з питань  планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності 

та енергозбереження. 

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням 

Рафалівської селищної ради шляхом уточнення окремих завдань і показників –у 

відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни 

пріоритетів та з інших об’єктивних причин. 

VІІ. Очікувані кінцеві результати та ефективність Програми 

Реалізація заходів Програми забезпечить соціальну підтримку пільгових 

категорій громадян. 

Фінансування пільг та компенсацій передбачає надання можливості 

забезпечити виконання державних соціальних гарантій відповідно до чинного 

законодавства України. 

Таким чином, завдяки реалізації заходів Програми буде досягнута основна 

мета - соціальний захист пільгових категорій громадян, шляхом фінансування 

пільг на оплату послуг зв'язку. 

 

 

Селищний голова                                                       Василь СОВГУТЬ 

 

 



 

 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ грудня 2022 року                                                                              № проект 

 

 

Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

жителів громади, які постраждали під час 

 збройної агресії російської федерації на  2023 рік 

 

 

       З метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших  протиправних 

посягань, відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про Збройні 

Сили України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента 

України від 23.09.2016 року № 406/2016 «Про положення про територіальну 

оборону України», згідно рішення виконавчого комітету № 108  від 29 листопада 

2022 року «Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Програми 

матеріальної підтримки жителів громади, які постраждали під час  збройної 

агресії російської федерації на  2023 рік”, селищна рада, 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму матеріальної підтримки жителів громади, які 

постраждали під час збройної агресії російської федерації на 2023 рік, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

економічного розвитку, інвестеційної політики, податків, комунальної 

власності та енергозбереження (Мороз Л.Л.) 

 

 

Селищний голова                                                                     Василь СОВГУТЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішенням сесії Рафалівської селищної  

                                                                    ради від  __ грудня 2022 року  № проєкт 

 

 

ПРОГРАМА 

матеріальної підтримки  жителів громади, які постраждали під час 

збройної агресії російської федерації   на 2023 рік  

 

 

І. Загальна характеристика Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Рафалівської 

селищної ради 

2. Розробник програми Виконавчий комітет Рафалівської 

селищної ради 

3. Співрозробники Програми Перший  відділ Вараського районного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Рафалівська селищна рада 

5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Бюджет Рафалівської селищної 

територіальної громади 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

100000,00 грн. 

  

 

ІІ. Обґрунтування необхідності та мета прийняття Програми   

 

Забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних 

посягань, відповідно до законів України «Про оборону України», «Про Збройні 

Сили України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента 

України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про положення про  територіальну 

оборону України» на органи місцевого самоврядування покладається підтримка 

військовослужбовців, їх сімей, жителів громади, які постраждали під час 

збройної агресії російської федерації. 

Дана Програма розроблена з метою матеріальної підтримки 

військовослужбовців Збройних Сил України, жителів громади, які постраждали 

під час збройної агресії російської федерації на 2023 рік.  

Мета Програми – забезпечення фінансування послуг з поховання жителів 

громади, які постраждали під час збройної агресії російської федерації. 



ІІІ.  Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

  

• Фінансування ритуальних послуг,  витрат на поховання загиблих учасників 

бойових дій, військовослужбовців, жителів громади, які постраждали під час 

збройної агресії російської федерації; 

• інші потреби згідно з поданими заявами. 

 

ІV. Порядок надання матеріальних допомог 

 

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України виникає 

необхідність надання допомоги на поховання сім’ям військовослужбовців, 

учасників бойових дій, жителів, які загинули у ході ведення бойових дій. 

 

V. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми протягом 2023 року сприятиме вирішенню питань надання 

допомоги на поховання сім’ям військовослужбовців, учасників бойових дій, 

жителів, які загинули у ході ведення бойових дій та забезпечить проведення на 

належному рівні виконання даних завдань.  

  

 

VI. Фінансове забезпечення 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін виконання 

та обсяг 

фінансування 

Відповідальний 

виконавець 

1. Ритуальні послуги : 

транспортування загиблого, 

поховання, копання ями, 

придбання труни, хреста, вінка 

зі стрічкою, квітів, прапора, 

тощо 

2023 рік 

100000,00 грн. 

Рафалівська 

селищна рада 

Всього  100000,00грн  

 

 

Заключні положення 

 

У разі відсутності необхідності фінансування витрат зазначених в окремих 

пунктах цієї програми, дозволити використовувати відповідні кошти на інші 

заходи в межах цієї програми. 

 

 

Селищний голова                                                 Василь СОВГУТЬ 

 

 

 



                                                                   
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                               Вісімнадцята  сесія  VIІІ скликання  

 
РІШЕННЯ 

 

від  ___ грудня  2022 року                                                           № проєкт 

 

Про затвердження  Програми та порядку 

відшкодування ТзОВ « Юлія »  

Рафалівською  селищною радою різниці в тарифах  

на послуги з водопостачання для населення на 2023 рік 
 

     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», згідно рішення 

виконавчого комітету № 107 від 29 листопада 2022 року  «Про попередній  

розгляд проєкту рішення “Про затвердження  Програми та порядку 

відшкодування ТзОВ « Юлія » Рафалівською  селищною радою різниці в тарифах  

на послуги з водопостачання для населення на 2023 рік” за погодження з 

постійними комісіями, селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму відшкодування ТзОВ «Юлія» Рафалівською селищною 

радою різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення на 2023 рік 

(додаток 1). 

2. Затвердити порядок відшкодування ТзОВ «Юлія» Рафалівською селищною 

радою різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення       (додаток 

2). 

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

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження 

(Любов МОРОЗ). 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Василь СОВГУТЬ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішенням сесії Рафалівської селищної  

                                                                    ради від  __ грудня 2022 року  № проєкт 

 

 

ПРОГРАМА 

відшкодування ТзОВ «Юлія» Рафалівською селищною радою 

 різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення на 2023 рік 

 

1. Розробник Програми 
ТзОВ «Юлія»,  

Рафалівська селищна рада 

2. Учасники Програми 
Рафалівська селищна рада,  

ТзОВ «Юлія» 

3. Терміни реалізації Програми 2023 рік 

4. 

Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, тис.грн. 

500,0 

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» Рафалівською селищною радою 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» 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 Рафалівською селищною радою «Про затвердження Програми та 

порядку відшкодування ТзОВ «Юлія» Рафалівською селищною радою  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 202 

рік, тис. грн. 

Джерела 

фінансування 
Очікуваний результат 

Відшкодування Рафалівською 

селищною радою різниці в 

тарифах на послуги з 

водопостачання для населення 

надані ТзОВ «Юлія»  

500,0 

селищний 

бюджет, 

державний 

бюджет 

- забезпечення 

беззбиткової діяльності 

підприємства в частині 

надання послуг з 

водопостачання; 

- дотримання вимог 

діючого законодавства; 

- отримання якісних 

послуг з 

водопостачання  

 

1.5. Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за наступним порядком: 

1. Головний розпорядник коштів здійснює перерахування коштів 

селищного бюджету одержувачу бюджетних коштів – ТзОВ «Юлія» 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 покладається на постійну комісію 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 ___ грудня 2022 р. № проєкт 

ПОРЯДОК 

розрахунку, обліку та відшкодування ТзОВ «Юлія» Рафалівською 

селищною радою в тарифах на послуги з водопостачання для населення  

 
 

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунків, обліку та 

відшкодування різниці в тарифах ТзОВ «Юлія» Рафалівською селищною радою 

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, яка 

прийняла рішення про тарифи. 

3. Рафалівська  селищна рада 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: 

РОЗРАХУНОК 

різниці в тарифах на послуги з водопостачання для населення  по  ТзОВ « Юлія » 

за _______________ 20__ 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 

      

 

Керівник підприємства 

 

 

 

_______ 

(підпис) 

 

 

 

А.А. Прокопчук 

_ 

(ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер 
 

 (підпис) 

О.А. Фейцер  

 (ініціали та прізвище) 

М. П.     
 



 

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

виключно на оплату спожитої електроенергії та виплату заробітної плати. 

6. 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. 

7. 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 

 

 

 

 
 


