
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 

ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Пустомитівського району Львівської області 

від 22 січня 2019 року 

Присутні: 

Голова виконкому                               Керницький Володимир Михайлович 

Члени виконкому:                                Яцик Іван Володимирович 

                                                               Кухарський Ігор Ярославович 

                                                               Кіт Зіновія Михайлівна  

                                                               Фещин Наталія Вікторівна 

     Марійко Михайло Степанович 

                                                               Дробенко Григорій Олексійович 

                                                               Бубенчик Ігор Євгенович 

                                                               Сіленков Олег Геннадійович 

                                                               Бондалєтова Марія Богданівна 

                                                     Порядок денний 

1.  Про затвердження калькуляції на розробку та видачу технічних умов на 

водопостачання та водовідведення та погодження проектної документації 

об’єктів містобудування комунального підприємства «Давидівське». 

2. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії Давидівської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земельної ділянки – нежитлового приміщення 

площею 70,0 кв.м за адресою: будинок 5а, вулиця Львівська, село Дмитровичі 

Пустомитівського району Львівської області та нежитлового приміщення 

площею 6,2 кв.м за адресою: будинок 70, вулиця Лесі Українки, село Пасіки-

Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області. 

3. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №103 від 08.06.2018 «Про 

визначення переліку уповноважених осіб, які мають право складати 

протоколи, приписи про адміністративні правопорушення на території 

Давидівської сільської ради ОТГ, затвердження  форм бланків протоколу про 

адміністративне правопорушення, припису на усунення виявлених порушень 

Правил благоустрою території Давидівської сільської ради ОТГ». 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Давидівської сільської 

ради від 09.06.2017 № 119 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами» ТзОВ «БРОК». 

5. Про затвердження калькуляції вартості роботи екскаватора JCB на вантажно-

розвантажувальні та земляні роботи. 

6. Про незаперечення ПП «Укрпалетсистем» щодо здійснення цілодобової 

роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями. 

7. Про надання містобудівних умов та обмежень на  забудову земельної ділянки 

для проектування об’єкта будівництва. 

8. Про зарахування на квартирний облік. 

9. Про зміну поштової адреси. 

10. Про присвоєння поштових адрес. 



 

 

11. Про розгляд аудиторського звіту. 

12. Про затвердження дислокації місць для розміщення друкованих та інших 

передвиборних агітаційних матеріалів на території Давидівської сільської ради 

ОТГ по проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 2019 

року. 

13. Різне. 

 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який зачитав порядок денний та 

запропонував затвердити порядок денний в цілому. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Слухали: звернення керівника комунального підприємства «Давидівське» про 

затвердження калькуляції на розробку та видачу технічних умов на 

водопостачання та водовідведення та погодження проектної документації 

об’єктів містобудування. 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 1 додається).  

 

Слухали:  секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження протоколу № 1 від 

08.01.2019 року засідання конкурсної комісії Давидівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна та 

експертно грошової оцінки земельної ділянки – нежитлового приміщення 

площею 70,0 кв.м за адресою: будинок 5а, вулиця Львівська, село 

Дмитровичі Пустомитівського району Львівської області та нежитлового 

приміщення площею 6,2 кв.м за адресою: будинок 70, вулиця Лесі 

Українки, село Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області. 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 2 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету №103 від 08.06.2018 «Про визначення переліку уповноважених 

осіб, які мають право складати протоколи, приписи про адміністративні 

правопорушення на території Давидівської сільської ради ОТГ, 

затвердження форм бланків протоколу про адміністративне 

правопорушення, припису на усунення виявлених порушень Правил 

благоустрою території Давидівської сільської ради ОТГ».    

Слухали: сільського голову Керницького В.М., який поставив пропозицію на  

голосування.   

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 3 додається). 

 

 



 

 

 

Слухали: звернення товариства з обмеженою відповідальністю „БРОК” про 

внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами щодо зміни 

місця розташування рекламного засобу та його площі, про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету Давидівської сільської ради від 

09.06.2017 № 119 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами» ТзОВ «БРОК». 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 4 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження калькуляції вартості 

роботи екскаватора JCB на вантажно-розвантажувальні та земляні роботи. 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 5 додається). 

 

Слухали: звернення заступника директора з роздрібної торгівлі та організації 

громадського харчування О.П. Ковальчук ПП «Укрпалетсистем» про не 

заперечення ПП «Укрпалетсистем» щодо здійснення цілодобової 

роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями в 

торговій точці – магазині, що входить до складу комплексу АЗК, 

розташованого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, 

село Пасіки-Зубрицькі, вулиця Дорожна, 85.   

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 6 додається). 

 

Слухали: заяву голови ОК «Садово-городнє товариство «Учитель» Чернецького 

Андрія Степановича про видачу містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки по проекту «Будівництво інженерних мереж 

газопостачання на території ОК «Садово-городнє товариство «Учитель» в 

с.Горішній  Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району 

Львівської області».  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 7 додається). 

 

Слухали: звернення старости Чишківського старостинського округу Давидівської 

сільської ради ОТГ Фещин Н.В. та розглянувши розпорядження 

сільського голови № 2 від 14.01.2019 року про видачу містобудівних умов 

та обмежень забудови земельної ділянки по проекту «Будівництво 

громадського простору по вул. Шевченка біля Народного дому в с. Чишки  

Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської 

області».  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  



 

 

 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 8 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Чобіт Зофії Іванівни про зарахування її на квартирний облік для 

покращення житлових умов.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 9 додається). 

 

Слухали: заяву гр. Жирака Миколи Михайловича про зміну поштової адреси в селі 

Давидів на вулиці Шевченка, буд. 23, Пустомитівського району Львівської 

області, присвоївши поштову адресу – с. Давидів, вул. Шевченка, 43, 

Пустомитівського району Львівської області, 81151.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 10 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Голуб Мирослави Михайлівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку, який розташований по вул. Річна, 41, в с. 

Давидів Пустомитівського району Львівської області, 81151.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 11 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Сокіл Павла Томовича про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, який розташований по вул. Сонячна, 7, в с. 

Дмитровичі Пустомитівського району Львівської області, 81150.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 12 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Копича Романа Івановича та Іваночка Степана Степановича 

про присвоєння поштової адреси торговельно-складській будівлі вул. 

Дорожна, 62 в селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської 

області.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 13 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Зозулі Івана Ігоровича про присвоєння поштової адреси 

комплексу придорожнього сервісу, який розташований по вул. Дорожна, 

79, в с. Пасіки-Зубрицькі   Пустомитівського району Львівської області, 

81137.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  



 

 

 

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 14 додається). 

 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького про врахування пропозицій Західного 

офісу Держаудитслужби Державної аудиторської служби України при 

розгляді аудиторського звіту. 

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 15 додається). 

 

Слухали: звернення гр. Гавриляка Богдана Володимировича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку, який розташований по вул. 

Карпатська, 14, в с. Давидів Пустомитівського району Львівської області, 

81151.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 16 додається). 

 

Слухали: секретаря виконкому Яцика І.В. про затвердження дислокації місць для 

розміщення друкованих та інших передвиборних агітаційних матеріалів 

на території Давидівської сільської ради ОТГ по проведенню чергових 

виборів Президента України 31 березня 2019 року.  

Слухали: сільського голову В.М.Керницького, який поставив пропозицію на  

голосування. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: рішення прийнято (рішення № 17 додається). 

 

 

 

 

            Сільський голова                                                             В.М.Керницький 

 

            Секретар виконкому                                                        І.В.Яцик 

 


