
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 02 листопада 2021 року № 15                                                                                                             

селище Богородчани 

__________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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, с. Копачівка 

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 

І. Павлюк – приватний підприємець 

О. Дмитрук – доцент кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного 

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти  

М. Яцейко – приватний підприємець 

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:  

 

Р. Заремба, В. Петришин, В. Приймак, С. Сікора, М. Захарчук     

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 



  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії. 

2. Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для інших споживачів. 

3. Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії. 

4. Про затвердження Положення про преміювання учнів-переможців і 

призерів олімпіад, конкурсів, змагань та їх наставників-учителів 

закладів освіти Богородчанської селищної ради. 

5. Про затвердження  висновку щодо  доцільності позбавлення 

батьківських прав Зеленюк М. Я. відносно малолітніх  Зеленюк В. Я. та 

Зеленюка А. Я. 

6. Про продовження терміну перебування малолітніх Зеленюк В. Я. та 

Зеленюка А. Я. у сім’ї патронатного вихователя Котюк М. Я. 

7. Про надання Аркану В. В. та Аркан Н. А. дозволу на укладення договору 

дарування  квартири від імені та на ім’я малолітнього Аркана С. В. 

8. Про надання Тимківу О. І. та Закладній О. Г. дозволу  на укладення 

договору дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої Тимків А. О. 

9. Про затвердження Штатного розпису Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний Центр» Богородчанської селищної ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

10.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Семенціва Ярослава 

Васильовича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б/45. 

11.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дідух Марії 

Михайлівни: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 18 А. 

12.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сем’яніва 

Любомира Йосиповича.     

13.  Про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого майна гр. Мельника 

Мирона Дмитровича.  

14.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василик Феодосії 

Миколаївни.  

15.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василика Василя 

Дмитровича.  

16.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василика Петра 

Богдановича. 

17.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргата Василя 

Михайловича. 

18.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Григорів Марії  

Василівни. 



19.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка Віктора 

Володимировича. 

20.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка Ярослава 

Миколайовича. 

21.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Кондратчук Марії 

Михайлівни. 

22.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Король Оксани 

Михайлівни. 

23.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Романа Васильовича. 

24.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Сергія Івановича.  

25.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Ярослава Михайловича. 

26.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Слободяна Василя 

Івановича.  

27.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Фуштей Марії 

Михайлівни. 

28.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми Ярослава 

Васильовича. 

29.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми Марії 

Василівни. 

30.  Про надання гр. Безручку Андрію Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Шевченка, 54 квартира 1  до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення.  

31.  Про надання гр. Квич Марії Іванівні дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Січових стрільців, 1 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

32.  Про надання гр. Остапишину Андрію Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ясна до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення.  

33.  Про надання гр. Полек Ірині Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Грушевського, 5 А у селі Скобичівка Старобогородчанської ОТГ до 

Богородчанської центральної мережі водопостачання та водовідведення.  

34.  Про надання  приватному підприємцю Паранюку Ярославу Дмитровичу 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Богдана 

Хмельницького в селищі Богородчани.  



35.  Про надання гр. Найдичу Роману Васильовичу  статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

36.  Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 дозволу на 

зрізання дерев. 

37.  Про надання гр. Дзюбак Оксані Дмитрівні дозволу на проведення нової 

лінії електроенергії. 

38.  Про визнання будівлі по вул. Крута, 7 в селищі Богородчани аварійною 

та вирішення питання її демонтажу. 

39.  Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт  берегоукріплення безіменного потічка по вул. Шевченка в с. 

Хмелівка Богородчанської селищної ради (біля Хмелівської гімназії) 

частково зруйнованого та підмитого паводками, що пройшли у 2019 

році».   

  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 24  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали:  Про встановлення тарифу на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 351-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» скоригованого 

економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для інших споживачів. 

Доповідав: М. Пучко 

Вирішили: рішення № 352-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали:  Про  встановлення тарифу на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 353-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



4. Слухали:  Про затвердження Положення про преміювання учнів-

переможців і призерів олімпіад, конкурсів, змагань та їх наставників-

учителів закладів освіти Богородчанської селищної ради.   

Доповідав: О. Близнюк 

Вирішили: рішення № 354-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали:  Про затвердження  висновку щодо  доцільності позбавлення 

батьківських прав Зеленюк М. Я. відносно малолітніх  Зеленюк В. Я. та 

Зеленюка А. Я.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 355-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6.  Слухали:  Про  продовження терміну перебування малолітніх Зеленюк 

В. Я. та Зеленюка А. Я. у сім’ї патронатного вихователя Котюк М. Я. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 356-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

7. Слухали:  Про надання Аркану В. В. та Аркан Н. А. дозволу на 

укладення договору дарування  квартири від імені та на ім’я 

малолітнього Аркана С. В.      

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 357-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали: Про надання Тимківу О. І. та Закладній О. Г. дозволу  на 

укладення договору дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої 

Тимків А. О. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 358-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

9. Слухали: Про затвердження Штатного розпису Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний Центр» Богородчанської селищної ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 359-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

10.  Слухали:  Про  присвоєння поштової адреси гаражу гр. Семенціва 

Ярослава Васильовича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 

Б/45. 

Доповідав: О. Бойчук  

Вирішили: рішення № 360-15/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

11.  Слухали:  Про  присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Дідух Марії Михайлівни: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 18 А.  

Доповідав: О. Бойчук  

Вирішили: рішення № 361-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

12.  Слухали:  Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Сем’яніва Любомира Йосиповича.     

Доповідав: О. Бойчук  

Вирішили: рішення № 362-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

13.  Слухали:  Про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого майна гр. 

Мельника Мирона Дмитровича.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 363-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

14.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василик 

Феодосії Миколаївни.     

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 364-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали:  Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Василика Василя Дмитровича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 365-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василика 

Петра Богдановича.    

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 366-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргата 

Василя Михайловича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 367-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 



18.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Григорів 

Марії  Василівни.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 368-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

19.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка 

Віктора Володимировича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 369-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

20.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка 

Ярослава Миколайовича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 370-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

21.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Кондратчук Марії Михайлівни.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 371-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

22.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Король 

Оксани Михайлівни. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 372-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

23.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Павликівського Романа Васильовича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 373-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали:  Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Павликівського Сергія Івановича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 374-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

25.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Павликівського Ярослава Михайловича.  



Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 375-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

26.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Слободяна Василя Івановича.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 376-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Фуштей 

Марії Михайлівни.    

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 377-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали:  Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми 

Ярослава Васильовича. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 378-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми 

Марії Василівни.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 379-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

30.  Слухали:  Про надання гр. Безручку Андрію Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Шевченка, 54 квартира 1  до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення.    

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 380-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

31.  Слухали:  Про надання гр. Квич Марії Іванівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Січових стрільців, 1 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 381-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

32.  Слухали:  Про надання гр. Остапишину Андрію Богдановичу дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 



житлового будинку по вул. Ясна до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення.    

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 382-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

33.  Слухали:  Про надання гр. Полек Ірині Олексіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Грушевського, 5 А у селі Скобичівка 

Старобогородчанської ОТГ до Богородчанської центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 383-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

34.  Слухали:  Про надання приватному підприємцю Паранюку Ярославу 

Дмитровичу дозволу на виготовлення проектно-технічної документації 

на реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Богдана 

Хмельницького в селищі Богородчани. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 384-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

35.  Слухали: Про надання гр. Найдичу Роману Васильовичу  статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 385-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

36.  Слухали:  Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 

дозволу на зрізання дерев.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 386-15/2021 додається. 

          Одноголосно (Мороз М. М. не голосувала) 

 

37.  Слухали:  Про надання гр. Дзюбак Оксані Дмитрівні дозволу на 

проведення нової лінії електроенергії.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 387-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

38.  Слухали:  Про визнання будівлі по вул. Крута, 7 в селищі Богородчани 

аварійною та вирішення питання її демонтажу.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 388-15/2021 додається. 

          Одноголосно 



 

39.  Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт  берегоукріплення безіменного потічка по вул. 

Шевченка в с. Хмелівка Богородчанської селищної ради (біля 

Хмелівської гімназії) частково зруйнованого та підмитого паводками, 

що пройшли у 2019 році».   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 389-15/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

  

 

 

 Секретар селищної ради                                                     Роман МОТУЗ 

 Секретар виконкому                                                            Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 351-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення тарифу на теплову 

енергію, що виробляється на установках 

з використанням альтернативних 

джерел енергії  

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши заяву ТОВ 

«Біоальтернатива» від 12.10.2021 року, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити для ТОВ «Біоальтернатива» тариф на теплову енергію, 

що виробляється на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії для потреб  установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету – у розмірі 2587,28 грн. за 1 Гкал 

(без ПДВ) та 3104,74 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 25 січня 2021 року № 18-4/2021. 

 

3. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної 

ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради       Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 352-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» скоригованого економічно-

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для інших споживачів 

 

Відповідно до ст. 4, 5, 8, 21 та 22  Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про 

затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 

їх встановлення», керуючись пп. 2 п. а ч. 1 ст. 28  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі звернення ДП «Теплокомуненерго» від 

25.10.2021 № 97, 

 
 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити ДП «Теплокомуненерго» Богородчанської селищної ради 

на опалювальний період 2021-2022 років одноставковий тариф на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання) в селищі 

Богородчани для інших споживачів у розмірі 7689,49 грн. за 1  Гкал з ПДВ. 

 

2. Визнати таким, що втратив свою чинність п. 2 рішення виконавчого 

комітету Богородчанської селищної ради від 13.10.2021 року № 317-14/2021. 

 

3. Дане рішення вступає в дію з 02 листопада 2021 року. 
 

 

Секретар селищної ради        Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 353-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії  

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  розглянувши лист ТОВ 

«ЛЕТ-ІФ» від 28.10.2021 року, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити тариф для ТОВ «ЛЕТ-ІФ» на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету – у розмірі 2700,0 грн. за 1 Гкал. 

 

2. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити дане 

рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                   Роман МОТУЗ 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 02 листопада 2021 року № 354-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження Положення про преміювання 

учнів-переможців і призерів олімпіад, конкурсів,  

змагань та їх наставників-учителів закладів освіти  

Богородчанської селищної ради 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту»,  Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 

від 22 вересня 2011 р. № 1099 (зі змінами), з метою пошуку, підтримки та 

розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді та педагогічних 

працівників, які їх підготували,  

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про преміювання учнів-переможців і 

призерів олімпіад, конкурсів, змагань та їх наставників-учителів закладів 

освіти Богородчанської селищної ради  згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад комісії з призначення грошової винагороди учням-

переможцям і призерам олімпіад, конкурсів, змагань та їх  наставникам-

учителям закладів освіти Богородчанської селищної ради згідно з додатком 2. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної 

ради (С. Пташник). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука 

Секретар селищної ради                                                      Роман МОТУЗ 



Додаток 1 

                                                                       до рішення виконавчого комітету  

                                                                       від 02.11.2021 р. № 354-15/2021            

 

 

Положення 

про преміювання учнів-переможців і призерів олімпіад, конкурсів, 

змагань та їх наставників-учителів закладів освіти Богородчанської 

селищної ради  

 

І. Загальне положення 
 

1.1. Це Положення регламентує питання преміювання переможців і 

призерів олімпіад, конкурсів, змагань з числа учнів та учителів закладів освіти 

Богородчанської селищної ради  щодо надання грошових винагород учням-

переможцям і призерам ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. 

Шевченка, Міжнародного  конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, ІІ-ІІІ 

етапів обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ-ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, ІІІ-ІV етапів конкурсів, турнірів, змагань та 

учителям, які підготували переможців і призерів олімпіад, конкурсів, змагань.      

1.2. Положення відповідає вимогам  Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності. 

1.3. Положення забезпечує моральну та матеріальну підтримку 

обдарованої учнівської молоді та їх наставників-учителів закладів освіти 

Богородчанської селищної ради, створює умови для подальшої реалізації її 

інтелектуального, творчого, соціального, спортивного потенціалу тощо. 

1.4. Положення надає можливість для морального та матеріального 

заохочення учнів-переможців і призерів ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Т. Шевченка, Міжнародного  конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика, ІІ-ІІІ етапів обласних учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, ІІІ-ІV етапів 

конкурсів, турнірів, змагань та їх наставників-учителів. 

1.5. Преміювання сприятиме: 

- покращенню умов підтримки учнів щодо участі в олімпіадах, 

конкурсах,       змаганнях, турнірах тощо; 



- збільшенню кількості учасників різних етапів олімпіад, конкурсів, 

змагань, турнірів тощо; 

- підвищенню рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів; 

- забезпеченню розвитку інтелектуальних, творчих, спортивних, 

лідерських здібностей; 

- підвищенню рівня профілізації навчання. 

1.6. Грошові винагороди призначаються учням та їх наставникам-

учителям закладів освіти Богородчанської селищної ради за високі досягнення 

у навчанні, творчості, спорті, соціальному лідерстві. 

1.7. Грошові винагороди учням-переможцям і призерам ІІ, ІІІ, ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Т. Шевченка, Міжнародного  конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика, ІІ-ІІІ етапів обласних учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, ІІІ-ІV етапів 

конкурсів, турнірів, змагань та їх наставникам-учителям надаються в таких 

розмірах: 

- дипломи, грамоти всеукраїнського рівня (ІV етап): 

І місце  - до 3000 грн.; 

ІІ місце - до 2000 грн.; 

ІІІ місце - до 1000 грн.; 

- дипломи, грамоти обласного рівня (ІІІ етап): 

І місце – до 1000 грн.; 

ІІ місце - до 700 грн.; 

ІІІ місце - до 500 грн.; 

- дипломи, грамоти  районного  рівня (ІІ етап): 

І місце – до 500 грн.; 

ІІ місце - до 300 грн.; 

ІІІ місце - до 200 грн. 

1.8.  За умови отримання декількох перемог одним учнем та підготовки  

декількох учнів-переможців і призерів  одним учителем надається одна 

грошова винагорода, яка є більшою, відповідно до показників визначення 

грошової винагороди. 

1.9. Для призначення грошової винагороди  затверджується склад комісії 

у складі не менше п’яти осіб (далі – Комісія). До складу Комісії входять 

представники Богородчанської селищної ради, виконавчого комітету, 

виконавчих органів Богородчанської селищної ради.  

 

 

IІ. Порядок призначення грошової винагороди 

 

2.1. Кандидати на отримання грошової винагороди подаються 

закладами освіти з числа учнів та учителів закладів освіти Богородчанської 



селищної ради, які  приймають відповідне рішення один раз  на рік за 

наявності високих досягнень  у навчанні та позакласній роботі за 

результатами участі у всеукраїнських, обласних, районних  етапах олімпіад, 

конкурсів, змагань тощо. 

2.2. Клопотання про нагородження подаються освітніми закладами до 

відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради до 10 травня 

поточного навчального року з підтверджуючим пакетом документів: 

- подання закладу освіти  про кандидатів на нагородження, засвідчене 

підписом та печаткою  керівника освітнього закладу; 

- копії відповідних наказів  Міністерства освіти і науки України, 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики, управління спорту  

Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відділу освіти, 

молоді та спорту Богородчанської селищної ради.  

2.3. Кандидату  може бути призначено не більше однієї грошової 

винагороди. 

2.4. Виплату грошової винагороди   може бути призупинено за поданням 

відділу освіти, молоді та спорту  Богородчанської селищної ради у разі 

порушення  кандидатом навчальної дисципліни, виїзду на навчання за кордон 

або з інших причин. 

2.5. Відділ освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради до 

15 травня поточного навчального року  узагальнює подані матеріали. 

 2.6. Кандидатури на нагородження грошовими винагородами 

визначаються на засіданні комісії з питання призначення 

грошової винагороди, яка збирається у травні місяці поточного навчального 

року після подання відповідних матеріалів відділом освіти, молоді та 

спорту Богородчанської селищної ради. 

2.7. 

Рішення  про   призначення  грошової  винагороди  комісія  приймає  на підс

таві розгляду подання відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської 

селищної ради про кандидатів на нагородження. 

2.8. Підставою для виплати грошової винагороди є розпорядження 

селищного голови, враховуючи рішення комісії з призначення грошової 

винагороди, та/або наказ відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської 

селищної ради. 

2.9. Організація, координація та контроль  щодо надання грошових 

винагород учням-переможцям і призерам ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Т. Шевченка, Міжнародного  конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика, ІІ-ІІІ етапів обласних учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, ІІІ-ІV етапів 

конкурсів, турнірів, змагань та їх наставникам-учителям здійснюється 

відділом освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради. 

2.10. Грошові винагороди відповідно до даного Положення  

здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, визначених у 

кошторисах видатків на утримання галузі «Освіта», а також за рахунок 



виділення додаткових коштів з місцевого бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

2.11. Грошові винагороди вручаються в урочистій атмосфері на святі 

обдарованої учнівської молоді та їх наставників-учителів, приуроченому до 

Міжнародного Дня захисту дітей та  закінчення навчального року. 

2.12. Імена нагороджених учнів-переможців і призерів відповідних 

олімпіад, змагань, конкурсів та їх наставників-учителів оприлюднюються 

через засоби масової інформації (вебсайт Богородчанської селищної ради 

тощо). 

 

IІІ.  Термін дії Положення 

 

3.1.  Положення вступає в дію з дня його прийняття. 

3.2.  Положення діє до прийняття нового Положення. 

3.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за  рішенням виконавчого 

комітету Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток 2 

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          від 02.11.2021 р. № 354-15/2021            

 

 

 

Склад комісії 

з призначення грошової винагороди 

учням-переможцям і призерам олімпіад, конкурсів, змагань та їх 

наставникам-учителям закладів освіти Богородчанської селищної ради 

 

1. Бойчук Олександр Михайлович, заступник селищного голови – 

голова комісії. 

2. Пташник Святослава Зіновіївна, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту селищної ради – заступник  голови комісії. 

3. Скрипник Наталія Іванівна, член виконавчого комітету селищної 

ради – секретар комісії. 

4. Онкалюк Ігор Іванович, голова постійної комісії з питань освіти, 

культури, охорони  здоров’я, соціальної політики та молоді і спорту 

селищної ради – член комісії. 

5. Хімчак Михайло Васильович, начальник  фінансового управління 

селищної ради – член комісії. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 02 листопада  2021 року № 355-15/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про затвердження висновку 

щодо доцільність позбавлення  

батьківських прав Зеленюк М.В. 

відносно малолітніх Зеленюк В.Я. 

та Зеленюка А.Я. 

 

 

       Керуючись статтями ст. 150, 155, 164, 165, 166, 180 Сімейного кодексу 

України Сімейного кодексу України, ст. 3, 45, 118, 119 Цивільного 

процесуального кодексу України, ст.11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», ст. 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

Постановою Пленуму ВСУ № 3 від 30 березня 2007 р. «Про практику 

застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про 

позбавлення та поновлення батьківських прав, рішення комісії з питань 

захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 28.10.2021 року №47 

«Про надання висновку щодо доцільності  позбавлення батьківських прав 

Зеленюк Марії Володимирівни, 11.09.1981 року народження, жительки 

с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 46, відносно малолітніх Зеленюк 

Вероніки Ярославівни, 20.02.2019 року народження та Зеленюка Андрія 

Ярославовича, 11.12.2020 року народження» та з метою створення належних 

умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.10.2021 року № 47 «Про надання 

висновку щодо доцільності  позбавлення батьківських прав Зеленюк Марії 



Володимирівни, 11.09.1981 року народження, жительки с. Грабовець, 

вул. Набережна, буд. № 46, відносно малолітніх Зеленюк Вероніки 

Ярославівни, 20.02.2019 року народження та Зеленюка Андрія Ярославовича, 

11.12.2020 року народження», згідно з додатком. 

2. Службі у справах дітей селищної ради (В. Римарук) підготувати  та 

подати позовну заяву до суду про доцільність позбавлення батьківських прав 

Зеленюк Марії Володимирівни, 11.09.1981 року народження, жительки 

с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 46, відносно малолітніх Зеленюк 

Вероніки Ярославівни, 20.02.2019 року народження та Зеленюка Андрія 

Ярославовича, 11.12.2020 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

Секретар селищної ради           Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 02 листопада 2021 року № 356-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про продовження терміну 

перебування малолітніх 

Зеленюк В.Я. та Зеленюка А.Я. у сім’ї 

патронатного вихователя Котюк М.Я. 

 

  На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021року № 893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 28.10.2021 року № 48, «Про доцільність продовження 

терміну перебування малолітніх дітей Зеленюк Вероніки Ярославівни, 

20.02.2019 року народження та Зеленюка Андрія Ярославовича, 11.12.2020 року 

народження, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у сім’ї 

патронатного вихователя  Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року 

народження, жительки с. Глибівка, вул. Шевченка, буд. № 86», та з метою 

створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів 

дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Продовжити з 09.11.2021 року термін перебування малолітніх дітей 

Зеленюк Вероніки Ярославівни, 20.02.2019 року народження та Зеленюка 

Андрія Ярославовича, 11.12.2020 року народження, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах у сім’ї патронатного вихователя Котюк Марії 

Ярославівни, 21.04.1956 року народження, жительки с. Глибівка, 

вул. Шевченка, буд. № 86. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

Секретар селищної ради           Роман МОТУЗ 



 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 02 листопада  2021 року № 357-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Аркану В.В. та Аркан Н.А.  

дозволу на укладення договору 

дарування квартири від імені та на ім’я  

малолітнього Аркана С.В. 

 

Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 

177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

від 28.10.2021 року № 50, «Про надання Аркану Вадиму Васильовичу, 

05.03.1980 року народження, жителю смт Богородчани, вул. Шевченка, 

буд. № 28, кв. № 3, дозволу на укладення договору дарування квартири, яка 

знаходиться за адресою: смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 32, кв. № 4, 

на ім’я малолітньої дитини Аркана Станіслава Вадимовича, 23.07.2009 року 

народження, жителя смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 28, кв. № 3, та 

надання Аркан Наталії Анатоліївні, 07.02.1985 року народження, жительці 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 28, кв. № 3, дозволу на прийняття в 

дар нерухомого майна від імені та на ім’я малолітньої дитини Аркана 

Станіслава Вадимовича, 23.07.2009 року народження» та з метою створення 

належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 28.10.2021 року № 50 «Про надання 

Аркану Вадиму Васильовичу, 05.03.1980 року народження, жителю 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 28, кв. № 3, дозволу на укладення 

договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: смт Богородчани, 

вул. Шевченка, буд. № 32, кв. № 4, на ім’я малолітньої дитини Аркана 



Станіслава Вадимовича, 23.07.2009 року народження, жителя 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 28, кв. № 3, та надання Аркан Наталії 

Анатоліївні, 07.02.1985 року народження, жительці смт Богородчани, 

вул. Шевченка, буд. № 28, кв. № 3, дозволу на прийняття в дар нерухомого 

майна від імені та на ім’я малолітньої дитини Аркана Станіслава Вадимовича, 

23.07.2009 року народження». 

2. Надати Аркану Вадиму Васильовичу, 05.03.1980 року народження 

дозвіл на укладення договору дарування квартири на ім’я малолітньої дитини 

Аркана Станіслава Вадимовича, 23.07.2009 року народження, та Аркан Наталії 

Анатоліївні, 07.02.1985 року народження, дозвіл на прийняття в дар 

нерухомого майна від імені та на ім’я малолітньої дитини Аркана Станіслава 

Вадимовича, 23.07.2009 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Секретар селищної ради                    Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 02 листопада  2021 року № 358-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Тимківу О.І. та 

Закладній О.Г. дозволу  

на укладення договору 

дарування земельної ділянки 

на ім’я малолітньої Тимків А.О. 

 

 

      Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 

177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

від ради від 28.10.2021 року № 51, «Про надання Тимківу Олександру  

Івановичу, 16.10.1978 року народження, жителю с. Підгір’я, вул. Вільна, 

буд. № 2-А, дозволу на укладення договору дарування земельної ділянки, яка 

знаходиться за адресою: с. Підгір’я, урочище Підгора долішня, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, на ім’я малолітньої дитини 

Тимків Ангеліни Олександрівни, 12.04.2014 року народження, жительки с. 

Підгір’я, вул. Вільна, буд. № 2-А, та надання Закладній Олександрі Григорівні, 

08.04.1971 року народження, жительці с. Підгір’я, вул. Вільна, буд. № 2-А, 

дозволу на прийняття в дар земельної ділянки від імені та на ім’я малолітньої 

дитини Тимків Ангеліни Олександрівни, 12.04.2014 року народження» та з 

метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних 

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

        1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 28.10.2021 року № 51, «Про надання 

Тимківу Олександру Івановичу, 16.10.1978 року народження, жителю 



с. Підгір’я, вул. Вільна, буд. № 2-А, дозволу на укладення договору дарування 

земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: с. Підгір’я, урочище Підгора 

долішня, Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на ім’я 

малолітньої дитини Тимків Ангеліни Олександрівни, 12.04.2014 року 

народження, жительки с. Підгір’я, вул. Вільна, буд. № 2-А, та надання 

Закладній Олександрі Григорівні, 08.04.1971 року народження, жительці с. 

Підгір’я, вул. Вільна, буд. № 2-А, дозволу на прийняття в дар земельної 

ділянки від імені та на ім’я малолітньої дитини Тимків Ангеліни 

Олександрівни, 12.04.2014 року народження». 

         2.  Надати Тимківу Олександру  Івановичу, 16.10.1978 року народження, 

дозвіл на укладення договору дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої 

дитини Тимків Ангеліни Олександрівни, 12.04.2014 року народження та 

Закладній Олександрі Григорівні, 08.04.1971 року народження,  дозвіл на 

прийняття в дар земельної ділянки від імені та на ім’я малолітньої дитини 

Тимків Ангеліни Олександрівни, 12.04.2014 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

Секретар селищної ради            Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 359-15/2021  

селище Богородчани 

 

 

Про затвердження штатного розпису 

комунальної установи «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Богородчанської  

селищної ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 

 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», ст. 45 Закону України «Про 

загальну середню освіту», постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату 

праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих бюджетної сфери» (із 

змінами), постанови №545 від 12.07.2017 року «Про затвердження Положення 

про інклюзивно-ресурсний центр» (із змінами №765 від 21.07.2021 року), на 

виконання наказу МОН України «Про затвердження Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.12.2010 №1205 (із 

змінами), а також наказу Мінекономіки №810-21 від 25.10.2021 року «Про 

затвердження Зміни №10 до національного класифікатора ДК 003:2010»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити штатний розпис комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Богородчанської селищної ради (додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Секретар селищної ради                  Роман МОТУЗ 

 

           



                                                                          Додаток 

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          від 02.11.2021 року № 359-15/2021   

 

 

   Штатний розпис 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Богородчанської         

селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області  

 

    №                 Назва посади   Штатних  

   одиниць 

    Фінансування 

     1 Керівник (директор) 

інклюзивно-ресурсного 

центру 

1 Субвенція 

     2 Фахівець (консультант) 

інклюзивно-ресурсного 

центру (вчитель-логопед) 

2 Субвенція 

     3 Фахівець (консультант) 

(вчитель-дефектолог) 

1 Субвенція 

     4 Фахівець (консультант)  

(практичний психолог) 

2 Субвенція 

     5 Фахівець (консультант) 

(вчитель-реабілітолог) 

1 Субвенція 

     6 Медсестра 1 Місцевий бюджет 

     7 Водій  1 Місцевий бюджет 

    8 Прибиральник службових 

приміщень  

0,25 Місцевий бюджет 

    9  Бухгалтер 1 Місцевий бюджет 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                    Ігор СЕМКІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 360-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Семенціва Ярослава 

Васильовича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б/45 

 

Розглянувши заяву гр. Семенціва Ярослава Васильовича про 

присвоєння поштової адреси гаражу по вул. Прикарпатська в  

селищі Богородчани, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 

року № 1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Семенціва Ярослава 

Васильовича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б/45. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Роман МОТУЗ 

  

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 361-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дідух Марії 

Михайлівни: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 18 А. 

                  

Розглянувши заяву гр. Дідух Марії Михайлівни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, 

ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 

42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Дідух Марії 

Михайлівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

село Іваниківка, вул. Стефаника, 18 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Роман МОТУЗ 

 

  

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 362-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сем'яніва Любомира 

Йосиповича 

                   

Розглянувши заяву гр. Сем'яніва Любомира Йосиповича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селищі Богородчани, керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Сем'яніва 

Любомира Йосиповича з: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. 550-річчя 

Богородчан, 8 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, селище Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 8 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 363-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси об'єкту нерухомого майна гр. Мельника 

Мирона Дмитровича 

                   

Розглянувши заяву гр. Мельника Мирона Дмитровича про зміну  

поштової адреси об'єкту нерухомого майна в селі Жураки, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу об'єкту нерухомого майна (лісопильна 

рама) гр. Мельника Мирона Дмитровича з: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Жураки, вул. Січових 

Стрільців на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Жураки, вул. Січових Стрільців, 40. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 364-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василик Феодосії 

Миколаївни 

                   

Розглянувши заяву гр. Василик Феодосії Миколаївни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Василик Феодосії 

Миколаївни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Садова, 8 на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Князюка, 7. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 365-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василика Василя 

Дмитровича 

                   

Розглянувши заяву гр. Василика Василя Дмитровича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Василика Василя 

Дмитровича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Кірова, 11 а на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Галицька, 8. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

                                                                                                                                            

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 366-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василика Петра 

Богдановича 

                   

Розглянувши заяву гр. Василика Петра Богдановича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Василика Петра 

Богдановича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Шевченка, 6 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. 

Коцюбинського, 1. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 367-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргата Василя 

Михайловича 

                   

Розглянувши заяву гр. Гаргата Василя Михайловича про зміну 

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Гаргата Василя 

Михайловича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 18 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 

62. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

                                                                                                                                             

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 368-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Григорів Марії  

Василівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Григорів Марії Василівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Григорів Марії 

Василівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

село Іваниківка, вул. Л. Українки, 13 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Зарічна, 3. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

                                                                                                                                           

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 369-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка Віктора 

Володимировича 

                   

Розглянувши заяву гр. Доцяка Віктора Володимировича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Доцяка Віктора 

Володимировича з: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Т. Шевченка, 30 на: 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. Т. Шевченка, 36. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 370-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка Ярослава 

Миколайовича 

                   

Розглянувши заяву гр. Доцяка Ярослава Миколайовича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Доцяка Ярослава 

Миколайовича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 11 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 

43. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

                                                                                                                                                 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 371-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Кондратчук Марії 

Михайлівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Кондратчук Марії Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Кондратчук Марії 

Михайлівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Кондратчука, 8 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. 

Кондратчука, 12. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 372-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Король Оксани 

Михайлівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Король Оксани Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Король Оксани 

Михайлівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 18 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 

4. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 373-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Романа Васильовича 

                   

Розглянувши заяву гр. Павликівського Романа Васильовича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Павликівського 

Романа Васильовича з: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Шевченка, 141а на: 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. Шевченка, 101. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 374-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Сергія Івановича 

                   

Розглянувши заяву гр. Павликівського Сергія Івановича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Павликівського 

Сергія Івановича з: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 17 А на: 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. І. Франка, 7 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 375-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Ярослава Михайловича 

                   

Розглянувши заяву гр. Павликівського Ярослава Михайловича про 

зміну поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Павликівського 

Ярослава Михайловича з: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 15 на: 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. І. Франка, 5. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 376-15/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                   

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Слободяна Василя 

Івановича 

                   

Розглянувши заяву гр. Слободяна Василя Івановича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Слободяна Василя 

Івановича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

село Іваниківка, вул. І. Франка, 4 а на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 46 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 377-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Фуштей Марії 

Михайлівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Фуштей Марії Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Фуштей Марії 

Михайлівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Шевченка, 111 а на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. 

Незалежності, 2. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 378-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми Ярослава 

Васильовича 

                   

Розглянувши заяву гр. Яреми Ярослава Васильовича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Яреми Ярослава 

Васильовича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 18 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 

53. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 379-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми Марії 

Василівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Яреми Марії Василівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Яреми Марії 

Василівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

село Іваниківка, вул. Т. Шевченка, 17 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Д. 

Галицького, 1. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 380-15/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                            

Про надання гр. Безручку Андрію Васильовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 54 квартира 1  до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Безручка А. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 54 квартира 1 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення, враховуючи погодження КП 

Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Безручку Андрію Васильовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Шевченка, 54 квартира 1 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 381-15/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                       

Про надання гр. Квич Марії Іванівні дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Січових 

стрільців, 1 до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Квич М. І. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Січових стрільців, 1 до центральної мережі водопостачання та водовідведення, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Квич Марії Іванівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Січових стрільців, 1 до центральної мережі  водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 382-15/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                               

Про надання гр. Остапишину Андрію Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ясна до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

     

     Розглянувши заяву гр. Остапишина А. Б. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ясна до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Остапишину Андрію Богдановичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Ясна до центральної мережі  водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 383-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Полек Ірині Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Грушевського, 5 А у селі Скобичівка Старобогородчанської ОТГ до 

Богородчанської центральної мережі водопостачання та водовідведення 

  

        Розглянувши заяву гр. Полек І. О. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Грушевського, 5 А у селі Скобичівка Старобогородчанської ОТГ до 

Богородчанської центральної мережі водопостачання та водовідведення, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр.  Полек Ірині Олексіївні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Грушевського, 5 А у селі Скобичівка Старобогородчанської ОТГ до 

Богородчанської центральної мережі  водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 384-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання приватному підприємцю Паранюку Ярославу Дмитровичу 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Богдана 

Хмельницького в селищі Богородчани 

 

         Розглянувши заяву приватного підприємця Паранюка Ярослава 

Дмитровича про надання дозволу на виготовлення проектно-технічної 

документації на, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати приватному підприємцю Паранюку Ярославу Дмитровичу  

дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на 

реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Богдана 

Хмельницького в селищі Богородчани. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 385-15/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                            

Про надання гр. Найдичу Роману Васильовичу  статусу                                               

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

         Відповідно  до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів  України  «Про  перелік населених 

пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Найдича Романа 

Васильовича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

1. Надати статус особи, що постійно проживає на території гірського 

населеного пункту гр. Найдичу Роману Васильовичу, 08.06.1972 р. н., 

жителю села Хмелівка, вул. Шевченка, 69. 

 

2. Видати гр. Найдичу Роману Васильовичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 386-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Грабовецькому старостинському                                                             

округу № 6 дозволу на зрізання дерев 

 

         Розглянувши клопотання Грабовецького старостинського округу № 6 

про надання дозволу на зрізання  дерев на території села з метою запобігання 

нанесення матеріальних збитків, відповідно до рішення комісії з обстеження 

стану зелених насаджень, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Грабовецькому старостинському округу № 6 дозвіл на зрізання дерев: 

 

- 2 берези по вул. Івана Франка, з метою запобігання нанесення 

матеріальних збитків при падінні цих дерев; 

 

- 7 молодих акацій на території пам’ятника жертвам каральної акції НКВС 

29.08.1944 року; 

 

- 12 туй біля символічної могили Січовим Стрільцям та прилеглої до неї 

території по вул. Молодіжна. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 387-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дзюбак Оксані Дмитрівні дозволу  

на проведення нової лінії електроенергії 

 

                  Розглянувши заяву гр. Дзюбак Оксани Дмитрівни про надання дозволу 

на проведення нової лінії електроенергії, робочий проект технічного 

переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-125 в селі Підгір’я, керуючись п.п.1 п. «а» 

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

надати гр. Дзюбак Оксані Дмитрівні дозвіл на проведення нової лінії 

електроенергії по опорах, які були встановлені Підгірською сільською радою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 388-15/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                    

Про визнання будівлі по вул. Крута, 7 в селищі Богородчани аварійною та 

вирішення питання її демонтажу 

Розглянувши акт обстеження стану  нежилої частини (половини) 

житлового будинку по вул. Крута, 7 від 13.10.2021, п. 2.1 протоколу № 10 від 

27.10.2021 позачергового засідання комісії селищної ради з питань ТЕБ і НС  

та заяву гр. Дебери Богдана Михайловича (жителя другої половин житлового 

будинку по вул. Крута, 7) з метою встановлення його відповідності санітарним 

та технічним вимогам і визнання аварійними, що загрожує руйнуванням, 

відповідно до Положення про порядок обстеження стану житлових будинків з 

метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та 

визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 № 189, 

керуючись  пп. 1 п. “а” ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

                                                                                                                                         

виконком селищної  ради вирішив:  

1. Визнати нежилу частину (половину) житлового будинку по вул. 

Крута, 7 такою, що не відповідає санітарним та технічним вимогам, є 

непридатною для проживання, не може експлуатуватись за 

призначенням та є аварійною. 

2. Богородчанському ВЖРЕП (В. Заліський) вжити заходи по 

звільненню та вивозу сміття з приміщення нежилої частини 

житлового будинку по вул. Крута, 7.  

3. Гр. Дебері Б. М. провести демонтаж нежилої частини (половини) 

житлового будинку по вул. Крута, 7  (підстава – заява гр.               

Дебери Б. М.). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 



 
УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 02 листопада 2021 року № 389-15/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт  берегоукріплення безіменного потічка по вул. Шевченка в с. 

Хмелівка Богородчанської селищної ради (біля Хмелівської гімназії) 

частково зруйнованого та підмитого паводками, що пройшли у 2019 році» 

 

           Розглянувши проектну документацію «Капітальний ремонт  

берегоукріплення безіменного потічка по вул. Шевченка в с. Хмелівка 

Богородчанської селищної ради (біля Хмелівської гімназії) частково 

зруйнованого та підмитого паводками, що пройшли у 2019 році», відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити проектну документацію «Капітальний ремонт  берегоукріплення 

безіменного потічка по вул. Шевченка в с. Хмелівка Богородчанської 

селищної ради (біля Хмелівської гімназії) частково зруйнованого та підмитого 

паводками, що пройшли у 2019 році» в сумі 197 160 грн. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 


