
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ПРОТОКОЛ

засідання виконавчого комітету

від 28 грудня 2020 року № 2                                                                                         
селище Богородчани
____________________________________________________________________

Брали участь у засіданні виконавчого комітету:

Р. Заремба – селищний голова
О. Бойчук – заступник селищного голови
І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради
Р. Мотуз – секретар селищної ради
І. Павлюк – приватний підприємець
О. Дмитрук – доцент кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного
медичного університету
Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти
В.  Приймак  –  заступник  голови  об'єднаної  профспілкової  організації
«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
М. Яцейко – приватний підприємець
М. Захарчук – приватний підприємець, фермер
Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі
М. Павликівська – приватний підприємець
І.  Коляджин  –  генеральний  директор  комунального  некомерційного
підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня»
Д. Климів – приватний підприємець
С. Федорко – голова ГО «Богородчанське районне об'єднання воїнів АТО»
Т. Глодан – директор Ластівецького НВК

Відсутні члени виконкому: 
С. Сікора 
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 

1. Включити в порядок денний:

1. Про встановлення  ДП «Теплокомуненерго»  скоригованого  економічно-
обґрунтованого  тарифу  на  теплову  енергію  (її  виробництво,
транспортування  та  постачання)  для  бюджетних  установ  та  інших
споживачів.



2. Про укладення з  Шпінталем Віталієм Івановичем договору про пайову
участь у розвитку інфраструктури селища.

3. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна, магазину з
кафе та офісними приміщеннями гр. Шпінталя В. І. в селищі Богородчани
по вул. Шевченка.

2. Голосування за порядок денний в цілому:

за – 16
проти – немає
утримались – немає
не голосували – немає

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Слухали: Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» скоригованого
економічно-обґрунтованого  тарифу  на  теплову  енергію  (її
виробництво, транспортування та постачання) для бюджетних установ
та інших споживачів.
Доповідав: Р. Заремба, М. Пучко – директор ДП «Теплокомуненерго».

     Вирішили: рішення № 13- 2/2020 додається.
           Одноголосно

2. Слухали: Про укладення з Шпінталем Віталієм Івановичем договору
про пайову участь у розвитку інфраструктури селища.

     Доповідав: О. Бойчук – заступник селищного голови.
     Вирішили: рішення № 14- 2/2020 додається.

            Одноголосно

3. Слухали: Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна,
магазину  з  кафе  та  офісними  приміщеннями  гр.  Шпінталя  В.  І.  в
селищі Богородчани по вул. Шевченка.

     Доповідав: О. Бойчук – заступник селищного голови.
     Вирішили: рішення № 15- 2/2020 додається.

             Одноголосно

Селищний голова                                                                  Ростислав
Заремба       
Секретар виконкому                                                            Ігор Семків



УКРАЇНА
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2020 року № 13-2/2020
селище Богородчани

Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» скоригованого 
економічно – обґрунтованого тарифу на теплову енергію 
(її виробництво, транспортування та постачання) для 
бюджетних установ та інших споживачів 

        На підставі звернення ДП «Теплокомуненерго» від 23 грудня 2020 року
№168 щодо встановлення скоригованого економічно – обґрунтованого тарифу
на теплову  енергію (її  виробництво, транспортування та постачання)  для
бюджетних установ та інших споживачів з 01.12.2020 року, у зв’язку із зміною
ціни на природній газ та електроенергію, 

виконком селищної ради вирішив:                                                                       

1. Встановити ДП  «Теплокомуненерго»  Богородчанської селищної ради
скоригований економічно-обґрунтований тариф на теплову енергію для потреб
бюджетних установ та інших організацій з 01 грудня 2020 року 2505,66 грн. за
1 Гкал.

2. Визнати таким, що  втратив  чинність п. 2 рішення  виконавчого  комітету
Богородчанської селищної ради від 05.11.2020 року № 1027. 

Селищний голова Ростислав Заремба



УКРАЇНА
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2020 року № 14-2/2020
селище Богородчани

Про укладення з Шпінталем Віталієм Івановичем
договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища

         Розглянувши заяву гр. Шпінталя В. І., керуючись Законом України «Про
внесення  змін до деяких  законодавчих  актів  України  щодо  стимулювання
інвестиційної діяльності в Україні», 

виконком селищної ради вирішив:

1. Укласти  договір  про  пайову  участь  (внесок)  замовника  (юридичною,
фізичною особою)  у  створенні  і  розвитку  інженерно-транспортної  та
соціальної  інфраструктури  Богородчанської  селищної  ради  з  гр.
Шпінталем Віталієм Івановичем.

2. Затвердити проектно-кошторисну  документацію (зведений
кошторисний  розрахунок) об’єкта  будівництва магазину  з  кафе  та
офісними приміщеннями по вул. Шевченка, в смт. Богородчани, Івано-
Франківської області. 

3. Встановити суму сплати пайової участі у розмірі 326133,52 грн., згідно
проекту розрахунку.

4. Селищному  голові  підписати  договір  про  пайову  участь  (внесок)
замовника  (юридичною,  фізичною  особою)  у  створенні  і  розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Богородчанської
селищної ради.

Селищний голова Ростислав Заремба



УКРАЇНА
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 грудня 2020 року № 15-2/2020
селище Богородчани

Про присвоєння поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна, магазину з кафе 
та офісними приміщеннями, гр. Шпінталя В. І. 
в селищі Богородчани по вул. Шевченка 

         Розглянувши заяву гр. Шпінталя Віталія  Івановича про присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  нерухомого майна,  магазину  з  кафе  та офісними
приміщеннями в селищі Богородчани по вул. Шевченка,

                                                                                                                                         
виконком селищної ради вирішив:  

присвоїти  поштову  адресу  об’єкту  нерухомого  майна,  магазину  з  кафе  та
офісними  приміщеннями  гр.  Шпінталя  Віталія  Івановича:  селище
Богородчани,            вул. Шевченка, 97/4.  

Селищний голова Ростислав Заремба

    


	На підставі звернення ДП «Теплокомуненерго» від 23 грудня 2020 року №168 щодо встановлення скоригованого економічно – обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для бюджетних установ та інших споживачів з 01.12.2020 року, у зв’язку із зміною ціни на природній газ та електроенергію,

