
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 14 січня 2021 року № 3                                                                                                                        

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 

Н. Гедзик – староста с. Горохолина, с. Горохолин Ліс 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець 

Я. Глодан – староста с. Старуня, с. Ластівці 

Н. Міщук – староста с. Підгір'я, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

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 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та 

захисту довкілля – головний архітектор району 

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 



  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів на території 

Богородчанської селищної ради для відбування покарання у виді 

громадських робіт засудженими, порушниками, на яких накладено 

стягнення у виді громадських робіт та суспільно-корисних робіт. 
 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 29 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Слухали: Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів на території 

Богородчанської селищної ради для відбування покарання у виді 

громадських робіт засудженими, порушниками, на яких накладено 

стягнення у виді громадських робіт та суспільно-корисних робіт. 

     Доповідав: О. Бойчук – заступник селищного голови. 

      Вирішили: рішення № 16-3/2021 додається. 

           Одноголосно 

 
 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Ростислав Заремба        

 

Секретар виконкому                                                      Ігор Семків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 14 січня 2021 року № 16-3/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження переліку видів робіт та об’єктів на території 

Богородчанської селищної ради для відбування покарання у виді 

громадських робіт засудженими, порушниками, на яких накладено 

стягнення у виді громадських робіт та суспільно-корисних робіт 
 

 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та на підставі запиту Богородчанського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області, з метою 

залучення засуджених до громадських робіт, порушників, на яких накладено 

стягнення у виді громадських робіт та суспільно-корисних робіт, 

 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити перелік видів суспільно-корисних робіт для осіб, 

засуджених до громадських робіт, для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та для суспільно-

корисних робіт на території Богородчанської селищної ради (Додаток 1). 

 

3. Затвердити перелік об’єктів для відбування покарання у виді 

громадських робіт, адміністративного стягнення у виді громадських робіт та 

суспільно-корисних робіт (Додаток 2). 

 

4. Контроль   за   виконанням   даного    рішення   покласти   на   

заступника   селищного  голови  О. Бойчука. 

 

 

 

    Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 
                                                                                                                   

 



                                                                                                ДОДАТОК 1 

                                                                                               до рішення виконкому 

                                                                                     від 14.01.2021 № 16-3/2021 

 

 

ПЕРЕЛІК   

видів суспільно-корисних робіт для осіб, засуджених до громадських робіт, для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт та для суспільно-корисних робіт  

  

 

Види суспільно-корисних робіт Об’єкт 

1) прибирання побутового, рослинного та будівельного 

сміття на прибудинкових і закріплених територіях; 

2) прочистка канав, кюветів, труб, містків; 

3) очищення газонів від листя з навантаженням його на 

машину; 

4) очищення тротуарів та пішохідних доріжок від снігу та 

посипання протиожеледним матеріалом на 

прибудинкових та закріплених територіях; 

5) косіння, видалення трави, ліквідація бур’янів, порослі 

та кущів, карантинних рослин на закріплених територіях; 

6) копання газонів та клумб; 

7) обрізання гілок та порослі; 

8) навантаження та вивіз обрізаного гілля та (в зимовий 

період) ялинок; 

9) поливання клумб, висадка саджанців; 

10) допомога працівникам в навантаженні чи 

розвантаженні обладнання та матеріалів; 

11) фарбування малих архітектурних форм, спортивних 

та дитячих майданчиків на прибудинкових та закріплених 

територіях; 

12) очищення доріг, тротуарів від бруду, сміття та піску; 

13) очищення підвальних приміщень в житлових 

будинках від сміття; 

14) ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

15)  очищення опор та фасадів будинків від рекламних 

оголошень; 

16) прибирання узбіч вздовж закріплених вулиць 

17) ліквідація наслідків стихійних лих 

Закріплений за 

Комунальним 

підприємством  

«Богородчанський  

ВЖРЕП» 

житловий  

Фонд, територія 

селища 

Богородчани та 

старостинських 

округів 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                          Ігор Семків 

виконавчого комітету 

  



                                                                                                ДОДАТОК 2 

                                                                                               до рішення виконкому 

                                                                                     від 14.01.2021 № 16-3/2021 

 

 

ПЕРЕЛІК    

об’єктів для відбування покарання у виді громадських робіт, адміністративного 

стягнення у виді громадських робіт та суспільно-корисних робіт  

                                         

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, адреса 

 

П.І.П. 

керівника 

1. КП «Богородчанський ВЖРЕП»,  

вул. Шевченка, 10, селище Богородчани 

Заліський Василь 

Васильович 

2. Горохолинський старостинський округ № 1, 

 вул. Українська, 313 а, с. Горохолина 

Гедзик Надія 

Петрівна 

3. Заберезький старостинський округ № 2, 

вул. Шевченка, 10 а, с. Забережжя 

Михайлюк 

Михайло 

Михайлович 

4. Іваниківський старостинський округ № 3, 

вул. І. Франка, 42, с. Іваниківка 

Головатчук Роман 

Мирославович 

5. Похівський старостинський округ № 4, 

вул. Шевченка, 66, с. Похівка 

Остапчук Микола 

Володимирович 

6. Жураківський старостинський округ № 5, 

вул. Січових Стрільців, 43, с. Жураки 

Дрогомирецький 

Іван Петрович 

7. Грабовецький старостинський округ № 6, 

вул. Незалежності, 6, с. Грабовець 

Мороз Марія 

Миколаївна 

8. Старунський старостинський округ № 7, 

вул. Миру, 90, с. Старуня 

Глодан Ярослав 

Ярославович 

9. Підгірський старостинський округ № 8, 

вул. Сагайдачного, 7, с. Підгір’я 

Міщук Наталія 

Михайлівна 

10. Глибівський старостинський округ № 9, 

вул. Шевченка, 64, с. Глибівка 

Гаврилюк Любов 

Євстахівна 

11. Глибоківський старостинський округ № 10, 

вул. Шевченка, 67, с. Глибоке 

Дем’янюк Тетяна 

Ярославівна 

12. Саджавський старостинський округ № 11, 

вул. Благого, 1, с. Саджава 

Надрага Надія 

Тарасівна 

13. Хмелівський старостинський округ № 12, 

вул. Шевченка, 22, с. Хмелівка 

Петришин Василь 

Михайлович 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                          Ігор Семків 

виконавчого комітету 
 

 


