
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИКОНКОМУ 

04.03.2021 року 

1. Про створення комісії з обстеження стану зелених насаджень та затвердження 

Положення про комісію з обстеження стану зелених насаджень.  

2. Про комісію з питань захисту прав дитини. 

3. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шевчук Лесі 

Миколаївни: селище Богородчани, вул. Івасюка, 13. 

4. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Фуштея Богдана 

Михайловича: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 23. 

5. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського Івана 

Романовича: с. Іваниківка, вул. Дорошенка, 20. 

6. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Василик Марії 

Володимирівни: с. Іваниківка, вул. Шевченка, 137. 

7. Про присвоєння поштової адреси магазину гр. Фелезюк Ірини Ярославівни:  с. 

Іваниківка, вул. Шевченка, 17А. 

8. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Явірського Петра 

Йосиповича: с. Жураки, вул. Польова, 1 А. 

9. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна (гаражу) гр. 

Василенко Ганни Дмитрівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 5 Б/1А. 

10. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гогільчин Олександри Павлівни: 

селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/106. 

11. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Максимишин Ірини 

Миколаївни: с. Старуня, вул. Лукавець, 50 А.  

12. Про зміну поштової адреси торгово-офісних приміщень гр. Грицака Петра 

Миколайовича. 

13. Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Герасимовича Петра 

Миколайовича. 

14. Про надання гр. Гриніву Оресту Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Петраша, 33 до центральної мережі водопостачання. 

15. Про надання гр. Карабінович Надії Мирославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Я. 

Мудрого, 8 до центральної мережі водопостачання. 

16. Про надання гр. Паливоді Руслану Ярославовичу дозволу на підключення 

житлового будинку по вул. Січинського, 2А до центральної мережі 

газопостачання. 

17. Про надання гр. Мельник Тетяні Василівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

18. Про надання гр. Павлучинському Михайлу Вікторовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

19. Про надання гр. Піськєвіч Парасковії Федорівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 



20. Про надання гр. Слюсарю Василю Миколайовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

21.  Про надання гр. Годованцю Ігорю Ілларіоновичу статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

22. Про надання гр. Ковальчуку Василю Людвіковичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

23. Про надання гр. Костіній Аліні Юріївні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

24. Про взяття на квартирний облік гр. Пташника Михайла Ярославовича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25. Про зняття з квартирного обліку гр. Гаврилюк Надії Мирославівни. 

26. Про зняття з квартирного обліку гр. Романюка Василя Константиновича. 

27. Про зняття з квартирного обліку гр. Гуцуляк Оксани Миколаївни. 

28. Про надання квартир військовослужбовцям. 

29. Про розгляд заяви гр. Базилевич Наталії Михайлівни щодо залишення її на 

квартирному обліку.                                                                                                                             

30. Про надання Старунському старостинському округу № 7 дозволу на зрізання 

дерев та кущів. 

31. Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на 

зрізання аварійних та сухостійних дерев.                                                                                     

32. Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 дозволу на зрізання 

дерев.                                                                                                                               

33. Про надання Глибоківському старостинському округу № 10 дозволу на 

зрізання аварійних сухостійних дерев. 

34. Про надання гр. Остапишин Наталії Миронівні дозволу на зрізання аварійних 

дерев. 

35. Про надання Іваниківському старостинському округу № 3 дозволу на зрізання  

дерев. 

36. Про надання Старунському старостинському округу № 7 дозволу на зрізання 

дерев та кущів на території Ластівецької гімназії. 

37. Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу на зрізання  

дерева. 

38. Про надання Хмелівському старостинському округу № 12 дозволу на зрізання  

дерев. 

39. Про надання Климіву Дмитру Дмитровичу дозволу на розміщення 

тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. 

40. Про надання дозволу на укладення договору на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою. 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 04 березня 2021 року № 5                                                                                                                        

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 

Д. Климів – приватний підприємець 

С. Федорко – голова ГО «Богородчанське районне об'єднання воїнів АТО» 

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

 

 



Відсутні члени виконкому:  

М. Павликівська, І. Коляджин 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про створення комісії з обстеження стану зелених насаджень та затвердження 

Положення про комісію з обстеження стану зелених насаджень.  

2. Про комісію з питань захисту прав дитини. 

3. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шевчук Лесі 

Миколаївни: селище Богородчани, вул. Івасюка, 13. 

4. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Фуштея Богдана 

Михайловича: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 23. 

5. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського Івана 

Романовича: с. Іваниківка, вул. Дорошенка, 10. 

6. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Василик Марії 

Володимирівни: с. Іваниківка, вул. Шевченка, 137. 

7. Про присвоєння поштової адреси магазину гр. Фелезюк Ірини Ярославівни:  с. 

Іваниківка, вул. Шевченка, 17А. 

8. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Явірського Петра 

Йосиповича: с. Жураки, вул. Польова, 1 А. 

9. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна (гаражу) гр. 

Василенко Ганни Дмитрівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 5 Б/1А. 

10. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гогільчин Олександри Павлівни: 

селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/106. 

11. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Максимишин Ірини 

Миколаївни: с. Старуня, вул. Лукавець, 50 А.  

12. Про зміну поштової адреси торгово-офісних приміщень гр. Грицака Петра 

Миколайовича. 

13. Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Герасимовича Петра 

Миколайовича. 

14. Про надання гр. Гриніву Оресту Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Петраша, 33 до центральної мережі водопостачання. 

15. Про надання гр. Карабінович Надії Мирославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Я. 

Мудрого, 8 до центральної мережі водопостачання. 

16. Про надання гр. Паливоді Руслану Ярославовичу дозволу на підключення 

житлового будинку по вул. Січинського, 2А до центральної мережі 

газопостачання. 

17. Про надання гр. Мельник Тетяні Василівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 



18. Про надання гр. Павлучинському Михайлу Вікторовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

19. Про надання гр. Піськєвіч Парасковії Федорівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

20. Про надання гр. Слюсарю Василю Миколайовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

21.  Про надання гр. Годованцю Ігорю Ілларіоновичу статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

22. Про надання гр. Ковальчуку Василю Людвіковичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

23. Про надання гр. Костіній Аліні Юріївні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

24. Про взяття на квартирний облік гр. Пташника Михайла Ярославовича. 

25. Про зняття з квартирного обліку гр. Гаврилюк Надії Мирославівни. 

26. Про зняття з квартирного обліку гр. Романюка Василя Константиновича. 

27. Про зняття з квартирного обліку гр. Гуцуляк Оксани Миколаївни. 

28. Про надання квартир військовослужбовцям. 

29. Про розгляд заяви гр. Базилевич Наталії Михайлівни щодо залишення її на 

квартирному обліку.                                                                                                                             

30. Про надання Старунському старостинському округу № 7 дозволу на зрізання 

дерев та кущів. 

31. Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на 

зрізання аварійних та сухостійних дерев.                                                                                     

32. Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 дозволу на зрізання 

дерев.                                                                                                                               

33. Про надання Глибоківському старостинському округу № 10 дозволу на 

зрізання аварійних сухостійних дерев. 

34. Про надання гр. Остапишин Наталії Миронівні дозволу на зрізання аварійних 

дерев. 

35. Про надання Іваниківському старостинському округу № 3 дозволу на зрізання  

дерев. 

36. Про надання Старунському старостинському округу № 7 дозволу на зрізання 

дерев та кущів на території Ластівецької гімназії. 

37. Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу на зрізання  

дерева. 

38. Про надання Хмелівському старостинському округу № 12 дозволу на зрізання  

дерев. 

39. Про надання Климіву Дмитру Дмитровичу дозволу на розміщення 

тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. 

40. Про надання дозволу на укладення договору на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою. 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 



за – 27 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали:  Про створення комісії з обстеження стану зелених насаджень та 

затвердження Положення про комісію з обстеження стану зелених 

насаджень. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 29-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про комісію з питань захисту прав дитини. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 30-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Шевчук Лесі Миколаївни: селище Богородчани, вул. Івасюка, 13. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 31-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Фуштея Богдана Михайловича: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 23. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 32-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Павликівського Івана Романовича: с. Іваниківка, вул. Дорошенка, 10. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 33-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Василик Марії Володимирівни: с. Іваниківка, вул. Шевченка, 137. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 34-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



7. Слухали: Про присвоєння поштової адреси магазину гр. Фелезюк Ірини 

Ярославівни:  с. Іваниківка, вул. Шевченка, 17А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 35-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Явірського Петра Йосиповича: с. Жураки, вул. Польова, 1 А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 36-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

9. Слухали: Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна 

(гаражу) гр. Василенко Ганни Дмитрівни: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 5 Б/1А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 37-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Олександри Павлівни: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/106. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 38-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Максимишин Ірини Миколаївни: с. Старуня, вул. Лукавець, 50 А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 39-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

12.  Слухали: Про зміну поштової адреси торгово-офісних приміщень гр. 

Грицака Петра Миколайовича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 40-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Герасимовича Петра Миколайовича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 41-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

14.  Слухали: Про надання гр. Гриніву Оресту Івановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Петраша, 33 до центральної мережі водопостачання. 



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 42-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали: Про надання гр. Карабінович Надії Мирославівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Я. Мудрого, 8 до центральної мережі водопостачання. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 43-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали: Про надання гр. Паливоді Руслану Ярославовичу дозволу на 

підключення житлового будинку по вул. Січинського, 2А до центральної 

мережі газопостачання. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 44-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали: Про надання гр. Мельник Тетяні Василівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 45-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

18.  Слухали: Про надання гр. Павлучинському Михайлу Вікторовичу 

статусу особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 46-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

19.  Слухали: Про надання гр. Піськєвіч Парасковії Федорівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.                                                     

Доповідав: Р. Заремба                                                                                           

Вирішили: рішення № 47-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

20.  Слухали: Про надання гр. Слюсарю Василю Миколайовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 48-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

21.  Слухали: Про надання гр. Годованцю Ігорю Ілларіоновичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 



Вирішили: рішення № 49-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

22.  Слухали: Про надання гр. Ковальчуку Василю Людвіковичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 50-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

23.  Слухали: Про надання гр. Костіній Аліні Юріївні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 51-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали: Про взяття на квартирний облік гр. Пташника Михайла 

Ярославовича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 52-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

25.  Слухали: Про зняття з квартирного обліку гр. Гаврилюк Надії 

Мирославівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 53-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

26.  Слухали: Про зняття з квартирного обліку гр. Романюка Василя 

Константиновича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 54-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали: Про зняття з квартирного обліку гр. Гуцуляк Оксани 

Миколаївни. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 55-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали: Про надання квартир військовослужбовцям. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 56-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали: Про розгляд заяви гр. Базилевич Наталії Михайлівни щодо 

залишення її на квартирному обліку.  



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 57-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

                                                                                                                 

30.  Слухали: Про надання Старунському старостинському округу № 7 

дозволу на зрізання дерев та кущів. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 58-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

31.  Слухали: Про надання Жураківському старостинському округу № 5 

дозволу на зрізання аварійних та сухостійних дерев.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 59-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

                                                         

32.  Слухали: Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 

дозволу на зрізання дерев. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 60-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

                                                                                                                    

33.  Слухали: Про надання Глибоківському старостинському округу № 10 

дозволу на зрізання аварійних сухостійних дерев. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 61-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

34.  Слухали: Про надання гр. Остапишин Наталії Миронівні дозволу на 

зрізання аварійних дерев. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 62-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

35.  Слухали: Про надання Іваниківському старостинському округу № 3 

дозволу на зрізання  дерев. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 63-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

36.  Слухали: Про надання Старунському старостинському округу № 7 

дозволу на зрізання дерев та кущів на території Ластівецької гімназії. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 64-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



37.  Слухали: Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу 

на зрізання  дерева. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 65-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

38.  Слухали: Про надання Хмелівському старостинському округу № 12 

дозволу на зрізання  дерев. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 66-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

39.  Слухали: Про надання Климіву Дмитру Дмитровичу дозволу на 

розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

діяльності. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 67-5/2021 додається. 

          За – 26, проти – 0, утрималися – 0, не голосував – Климів Д. Д.                              

  

40.  Слухали: Про надання дозволу на укладення договору на право 

тимчасового користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 68-5/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 29-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про створення комісії з обстеження стану зелених  

насаджень та затвердження Положення про комісію  

з обстеження стану зелених насаджень   

  

  

Керуючись пп.7 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 «Про 

затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Утворити комісію з обстеження стану зелених насаджень при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради. 

2. Затвердити Положення про комісію з обстеження стану зелених насаджень 

при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради (додається). 

3. Затвердити склад комісії з обстеження стану зелених насаджень при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради (додаток 1). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови. 

  
 

  

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

                                                                        

 

 



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради 

від 04.03.2021р. № 29-5/2021 

 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про комісію з обстеження стану зелених насаджень 

при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Комісія з обстеження зелених насаджень на території 

Богородчанської селищної ради (далі Комісія) є постійно діючим органом 

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради, який утворюється з 

метою обстеження зелених насаджень на території Богородчанської селищної 

ради для визначення їх якісного стану, кількості, що підлягають видаленню. 

 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 №1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах”, Правилами утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 

№105, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

   

 2. Повноваження комісії 

2.1. До повноважень Комісії належить: 

− проведення обстеження зелених насаджень на території 

Богородчанської селищної ради згідно заяв юридичних і фізичних осіб до 

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради; 

− підготовка та оформлення акту обстеження зелених насаджень; 

− підготовка проектів рішень виконавчого комітету селищної ради 

щодо видалення зелених насаджень; 

− підготовка та видача ордерів на видалення зелених насаджень, 

виписаних на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради. 

 

3. Порядок роботи, обов'язки та права комісії 

 

3.1. Підставою для обстеження зелених насаджень є заява юридичної чи 

фізичної особи (заявник).  

 



3.2. Після надходження заяв секретар Комісії протягом п'яти днів формує 

порядок (графік) обстеження зелених насаджень із зазначенням адрес і об'єктів. 

 

3.3. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: 

− будівництва об'єкта архітектури на підставі документів, визначених 

частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності”; 

− знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних 

і поросливих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів; 

− ліквідація аварійної ситуації на інженерних мережах селища; 

− відтворення світлового режиму в житловому приміщенні, що 

затіняється деревами; 

− проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні 

повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і 

розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, 

теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельні 

електромережі; 

− досягнення деревом вікової межі; 

− ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної 

ситуації. 

 

3.4. Після надходження заяви відповідно до складеного графіку Комісія 

виїжджає, обстежує та визначає стан зелених насаджень та складає акт 

обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі — акт), за формою, 

затвердженою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. 

 

3.5.  З метою встановлення якісного стану зелених насаджень їх 

обстеження проводиться в листяний період з квітня до жовтня місяця, крім 

випадків коли зелені насадження знаходяться в аварійному стані, чим 

загрожують життю, здоров'ю та майну громадян. 

 

             3.6. Кожному члену Комісії надається один примірник акту. 

 

3.7. Секретар Комісії в п'ятиденний строк готує проект рішення 

виконавчого комітету про видалення зелених насаджень. 

 

3.8. Виконавчий Комітет у місячний строк після надходження 

зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає 

відповідне рішення. 

  

3.9. На підставі рішення виконавчого комітету секретар готує ордер на 

видалення зелених насаджень і видає його заявнику. 

 



3.10. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті 

благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акту, складеного Комісією 

за наслідками обстеження зелених насаджень. 

 

3.11. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та 

надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує 

життю, здоров'ю чи майну громадян, видалення зелених насаджень здійснюється 

негайно з подальшим оформленням Комісією акту відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 “Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”. 

 

3.12. Комісія зобов'язана забезпечувати своєчасний та якісний розгляд 

звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до наданих повноважень, 

забезпечувати оптимальні терміни роботи комісії. Вживати заходи щодо 

збереження зелених насаджень. 

 

4. Організація роботи комісії 

4.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів комісії у кількості не менше як 5 (п’ять) чоловік. Головою комісії 

призначається заступник селищного голови. 

 

4.2. Склад комісії та зміни до нього затверджується рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

 

4.3. Комісію очолює голова, який відповідно до цього Положення ініціює 

та організовує діяльність Комісії, представляє Комісію у взаємовідносинах з 

об'єднанням громадян, засобами масової інформації та юридичними і фізичними 

особами, підписує акти обстеження зелених насаджень та ордери на їх 

видалення. 

 

4.4. У разі відсутності голови Комісії право підпису ордера на видалення 

зелених насаджень покладається на заступника голови Комісії. 

 

4.5.Заступник голови Комісії виконує обов'язки голови у разі його 

відсутності. 

 

4.6. Секретар Комісії : 

− скликає Комісію та організовує виїзд за попередньо складеним 

порядком (графіком); 

− складає та оформлює акти обстеження зелених насаджень; 

− готує проекти рішень виконавчого комітету про видалення 

зелених насаджень; 

− готує (виписує) ордери на видалення зелених насаджень, на 

підставі рішення виконкому; 

− готує відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб. 



 

4.7. У разі відсутності секретаря Комісії його обов'язки виконує один із 

членів Комісії за рішенням голови Комісії. 

 

4.8. Засідання Комісії відбувається в міру потреби та являється 

правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету     Ігор Семків                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Додаток 1 

                                                               до рішення виконкому  

                                                                               Богородчанської селищної ради 

                                                                                 від 04.03.2021 року № 29 -5/2021 

 

 

Склад 

 комісії з обстеження стану зелених насаджень при виконавчому комітеті  

Богородчанської селищної ради 

 

Голова комісії - Бойчук Олександр Михайлович, заступник Богородчанського 

селищного голови; 

Заступник голови комісії – Семків Ігор Романович, керуючий справами 

виконавчого комітету; 

Секретар – Вінтоняк Софія Володимирівна,  начальник управління земельних 

ресурсів та екології апарату Богородчанської селищної  ради; 

Члени комісії: 

Мотуз Роман Ярославович - секретар Богородчанської селищної ради; 

Заліський Василь Васильович - начальника КП «Богородчанське виробниче  

житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство».  

 

До складу комісії входять старости відповідного старостинського округу. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету         Ігор Семків                                       
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УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 30-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про комісію з питань                                                                                       

захисту прав дитини 

 

         У відповідності до Сімейного кодексу України, Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини» та від 03.10.2018 року №800 «Деякі питання соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що 

можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», 

                                                                                                                                               

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради (Додаток 1).  

2. Затвердити кількісний та персональний склад комісії з питань захисту прав 

дитини Богородчанської селищної ради (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 



 

                                                                                       ДОДАТОК 1 

                                                                                       до рішення виконкому 

                                                                                       від 04.03.2021 № 30-5/2021 

 

Положення  

про комісію з питань захисту прав дитини  

 Богородчанської селищної ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

(далі Комісія), створюється при виконавчому комітеті Богородчанської селищної 

ради та виконує дорадчі функції. 

Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток. 

1.2. Функцією Комісії є надання рекомендацій виконавчому комітету 

селищної ради, як органу опіки та піклування в його роботі, попередній розгляд 

питань, що стосуються дотримання прав та інтересів дітей, які будуть 

виноситися на розгляд виконавчого комітету. 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями обласної та Богородчанської селищної ради, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та Богородчанського 

селищного голови та цим Положенням. 

 1.4. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується виконавчим 

комітетом селищної ради. 

 1.5. Головною формою роботи Комісії є її засідання. У разі потреби 

засідання можуть бути виїзними. 

 1.6. Засідання комісії проводяться в міру необхідності. 

 1.7. У випадку необхідності можуть бути внесені зміни до складу комісії 

на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради. 

 1.8. Комісія з питань захисту прав дитини утворюється у складі голови 

комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії. 

 1.9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється службою 

у справах дітей селищної ради. 

1.10. До складу комісії на громадських засадах входять керівники 

структурних підрозділів селищної ради, служби у справах дітей, центру надання 

соціальних послуг, працівники органів Національної поліції (органів ювенальної 

превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я. 

1.11. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття 

відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду. 

1.12. Голова комісії, заступник голови комісії і члени комісії беруть участь 

у її роботі на громадських засадах. 



 

ІІ. ГОЛОВА КОМІСІЇ 

 2.1. Очолює Комісію з питань захисту прав дитини – голова комісії, який 

за посадою є селищним головою. 

 

ІІІ. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ 

 

 3.1. При відсутності голови комісії засідання скликає і проводить 

заступник голови комісії, який за посадою є заступником селищного голови. У 

такому випадку заступник голови Комісії підписує протокол, витяги з протоколу, 

рішення та порядок денний. 

 

 

 

ІV. СЕКРЕТАР КОМІСІЇ 

  

 4.1. Секретар Комісії веде протоколи засідань комісії та готує витяги з 

протоколу засідання, підписує їх. Рішення Комісії, протоколи засідань, витяги з 

протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.  

 4.2. Секретар викликає громадян, справи яких будуть розглядатися на 

засіданні комісії. 

 4.3. Обов’язки секретаря Комісії покладаються на начальника служби у 

справах дітей селищної ради. 

 4.4. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його 

обов’язків покладається головуючим на засіданні Комісії на одного з членів 

комісії з питань захисту прав дитини. 

  

V. РЕГЛАМЕНТ 

   

 5.1. Документи, що надходять до Комісії, розглядаються у строки 

передбачені чинним законодавством України. 

 5.2. Документи, які мають розглядатися на засіданні Комісії, подаються 

секретарю за 5 днів до засідання з метою ознайомлення і формування порядку 

денного. 

 5.3. Заяви громадян приймаються до розгляду тільки з переліком 

необхідних документів, які потрібні для вирішення даного питання.  

 5.4. Засідання Комісії протоколюється. Протокол підписується 

головуючим на засіданні та секретарем Комісії. Рекомендації або загальна думка 

більшості членів Комісії, присутніх на засіданні, чітко формулюються в 

протоколі.  

 5.5. Комісія може прийняти рішення про направлення на додаткове 

вивчення питання, з перенесенням його на місяць, з подальшим розглядом на 

наступному засіданні комісії з питань захисту прав дитини (оформлюється 

витягом з протоколу засідання Комісії).  

 5.6. Члени комісії можуть рекомендувати громадянам подати додаткові 

документи для всебічного вивчення питання. 



 5.7. Засідання комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні 2\3 членів 

від загального складу Комісії. 

 5.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного 

розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії. 

 5.9. Окрема думка члена Комісії, який проголосував проти прийняття 

рішення, викладається в письмовій формі. 

5.10. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні 

особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу 

опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час 

та місце проведення засідання. 

  5.11. У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні 

причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі 

на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи 

повинні бути попередженні письмово. 

5.12. На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, 

установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що 

беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом 

дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 

може висловити свою думку. 

 

 

                               VI. Повноваження комісії 
 

6.1. затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа 

працівників  органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, 

центру надання соціальних послуг, структурних підрозділів селищної ради, 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної 

превенції), закладів освіти, охорони здоров’я (далі – уповноважені суб’єкти); 

6.2. розглядає питання щодо: 

подання службою у справах дітей селищної ради заяви та документів для 

реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі; 

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим 

родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони 

здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки 

та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання 

дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені 

дитини; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; 

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі 

України; 



доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських 

прав; 

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених 

на них обов’язків; 

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, 

піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми 

правами; 

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, 

іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів; 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

6.3. розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми 

та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину 

вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої 

влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на 

цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих 

матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо: 

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини 

(завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу); 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські 

обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до 

уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і 

виконують такі програми; 

6.4. розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем 

проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування 

дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із 

визначенням строку її перебування в школі-інтернаті. 

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у 

разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. 

 

VII. ПРАВА КОМІСІЇ 

 



7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

7.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

7.3. Утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених 

суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, 

які розглядає комісія. 

7.4. Залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні 

організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за 

згодою). 

 

VIII. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИДАЄ КОМІСІЯ 

 

8.1. Комісія може приймати рішення згідно своєї компетенції, які 

оформлюються на бланку рішення (про затвердження взірців заяв громадян, 

примірного переліку документів необхідних для вирішення майнових питань, що 

стосуються дітей та інші питання). 

8.2. Якщо питання потребує вирішення виконавчим комітетом, як органом 

опіки та піклування, Комісія подає витяг з протоколу із своєю рекомендацією 

щодо можливого вирішення порушеного питання. 

8.3. Рішення Комісії, витяги з протоколу засідання Комісії можуть 

надсилатися відділам і службам селищної ради, громадським організаціям, 

установам, організаціям та підприємствам різних форм власності з метою 

забезпечення прав та інтересів дітей, та реалізації державної політики з питань 

соціального захисту дітей пільгових категорій та забезпечення прав дітей. 

8.4. Рішення, витяги з протоколів засідання Комісії надсилаються з 

супровідним листом. 

8.5. Усі необхідні запити для отримання інформації, яка потрібна членам 

Комісії для керівництва в роботі, готуються членами Комісії від імені відділів і 

служб, в яких вони працюють. 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                          Ігор Семків 

виконавчого комітету 

  

 

 

                                                                                                

 

 



 

 

 

                                                                                       ДОДАТОК 2 

                                                                                       до рішення виконкому 

                                                                                       від 04.03.2021 № 30-5/2021 

 

 

СКЛАД 

комісії селищної ради з питань захисту прав дитини 

 

 

Заремба Ростислав 

Дмитрович 

- селищний голова, голова комісії 

   

Бойчук  Олександр 

Михайлович 

- заступник селищного голови, заступник  

голови комісії 

   

Римарук  Василь  

Володимирович 

- начальник служби у справах дітей селищної 

ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Бігун Вікторія  

Петрівна 

 

- заступник начальника відділу 

«Богородчанського бюро правової 

допомоги» Івано-Франківського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

(за згодою) 

 

 

Говдяк Оксана  

Іванівна 

 заступник директора - начальник відділу 

соціального захисту населення «Центру 

надання соціальних послуг Богородчанської 

селищної ради» 

  

Гавришко Ольга  

Василівна 

- начальник Богородчанського відділу 

обслуговування громадян  (сервісного 

центру) управління обслуговування 

громадян Головного управління Пенсійного 

фонду України в Івано-Франківській області 

(за згодою) 

 

   

Дребот Мар’яна  

Михайлівна 

- старший дільничний офіцер поліції 

Богородчанського відділення поліції 



Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області  

(за згодою) 

 

 

Колотайло Інна  

Ярославівна 

 начальник відділу соціальної роботи 

«Центру надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради» 

 

   

Пташник Святослава 

Зіновіївна 

- заступник  начальника відділу освіти, молоді 

і спорту селищної ради 

 

Здерко Марина 

Мирославівна 

- головний державний виконавець 

Богородчанського районного відділу 

державної виконавчої служби Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

(за згодою) 

Семків Ігор  

Романович 

 керуючий справами(секретар) виконавчого 

комітету 

селищної ради  

   

Стасів Володимир 

Орестович 

- начальник юридичного відділу апарату 

селищної ради 

 

   

   

Ходоровська Надія 

Петрівна 

- заступник директора комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної допомоги» з питань 

охорони дитинства та материнства  

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                          Ігор Семків 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 



 

  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 31-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шевчук Лесі 

Миколаївни: селище Богородчани, вул. Івасюка, 13 

 

         Розглянувши заяву гр. Шевчук Лесі Миколаївни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку по вул. Івасюка в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Шевчук Лесі Миколаївни: 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. 

Івасюка, 13. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 

  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 32-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Фуштея Богдана 

Михайловича: с. Іваниківка, вул. Стефаника, 23 

 

       Розглянувши заяву гр. Фуштея Богдана Михайловича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Стефаника в селі Іваниківка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Фуштея Богдана 

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

Іваниківка, вул. Стефаника, 23. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 33-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Павликівського 

Івана Романовича: с. Іваниківка, вул. Дорошенка, 10 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Павликівського Івана Романовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Дорошенка в селі Іваниківка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Павликівського Івана 

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

Іваниківка, вул. Дорошенка, 10. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 34-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Василик Марії 

Володимирівни: с. Іваниківка, вул. Шевченка, 137 

 

         Розглянувши заяву гр. Василик Марії Володимирівни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Шевченка в селі Іваниківка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Василик Марії 

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

Іваниківка, вул. Шевченка, 137. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 35-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси магазину гр. Фелезюк Ірини Ярославівни:  

с. Іваниківка, вул. Шевченка, 17А 

 

         Розглянувши заяву гр. Фелезюк Ірини Ярославівни про присвоєння 

поштової адреси магазину по вул. Шевченка в селі Іваниківка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу магазину гр. Фелезюк Ірини Ярославівни: Івано-

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

Шевченка, 17 А. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 36-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Явірського Петра 

Йосиповича: с. Жураки, вул. Польова, 1 А 

 

         Розглянувши заяву гр. Явірського Петра Йосиповича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Польова в селі Жураки,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Явірського Петра 

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

Жураки, вул. Польова, 1 А. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 37-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна (гаражу) гр. 

Василенко Ганни Дмитрівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 5 Б/1А 

 

         Розглянувши заяву гр. Василенко Ганни Дмитрівни про присвоєння 

поштової адреси об’єкту нерухомого майна (гаражу) по вул. Шевченка в селищі 

Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (гаражу)   гр. Василенко 

Ганни Дмитрівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 5 Б/1А. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 38-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гогільчин Олександри 

Павлівни: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/106 

 

         Розглянувши заяву гр. Гогільчин Олександри Павлівни про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Прикарпатська в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу гаражу гр. Гогільчин Олександри Павлівни: Івано-

Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. 

Прикарпатська, 13А/106. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 39-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Максимишин 

Ірини Миколаївни: с. Старуня, вул. Лукавець, 50 А 

 

         Розглянувши заяву гр. Максимишин Ірини Миколаївни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Лукавець в селі Старуня,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Максимишин Ірини 

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

Старуня, вул. Лукавець, 50 А. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 40-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси торгово-офісних приміщень гр. Грицака Петра 

Миколайовича 

 

         Розглянувши заяву гр. Грицака Петра Миколайовича  про зміну поштової 

адреси торгово-офісних приміщень по вул. Миру,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

змінити поштову адресу торгово-офісних приміщень гр. Грицака Петра 

Миколайовича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., село 

Старуня, вул. Миру, 58 А на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н., село Старуня, вул. Миру, 58 Б.          

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 41-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Герасимовича Петра 

Миколайовича 

 

         Розглянувши заяву гр. Герасимовича Петра Миколайовича  про зміну 

поштової адреси житловому будинку по вул. Стуса в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

змінити поштову адресу житловому будинку гр. Герасимовича Петра 

Миколайовича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., село 

Забережжя, вул. Стуса, 19 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н., село Забережжя, вул. Стуса, 19 Б.          

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 42-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Гриніву Оресту Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Петраша, 33 до центральної мережі водопостачання 

 

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

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Петраша, 33 до центральної мережі водопостачання, враховуючи погодження КП 

Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

надати гр. Гриніву Оресту Івановичу дозвіл на виготовлення проектно-технічної 

документації на приєднання житлового будинку по вул. Петраша, 33 до 

центральної мережі водопостачання. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 43-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Карабінович Надії Мирославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Я. Мудрого, 8 до центральної мережі водопостачання 

 

         Розглянувши заяву гр. Карабінович Н. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Я. Мудрого, 8 до центральної мережі водопостачання, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

надати гр. Карабінович Надії Мирославівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Я. Мудрого, 8 

до центральної мережі водопостачання. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 44-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Паливоді Руслану Ярославовичу дозволу на підключення 

житлового будинку по вул. Січинського, 2А до центральної мережі 

газопостачання 

 

         Розглянувши заяву гр. Паливоди Р. Я. про надання дозволу на підключення 

житлового будинку по вул. Січинського, 2 А до центральної мережі 

газопостачання, 

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1.   Надати гр. Паливоді Руслану Ярославовичу  дозвіл  на  підключення  

житлового  будинку  по  вул. Січинського, 2 А  в селищі Богородчани до 

центральної мережі газопостачання.   

2.   При проведенні земляних робіт отримати дозвіл в селищній раді. 

3.   Зобов'язати гр.  Паливоду Руслана Ярославовича після проведених робіт 

повністю відновити дорожнє полотно.  

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 
 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 45-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Мельник Тетяні Василівні 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. Мельник Тетяни Василівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Мельник Тетяні Василівні, 30.06.1994 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Руднєва, 7. 

 

2. Видати гр. Мельник Тетяні Василівні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

  



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 46-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Павлучинському Михайлу Вікторовичу 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. Павлучинського Михайла 

Вікторовича,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Павлучинському Михайлу Вікторовичу, 25.07.1956 

р. н., жителю села Старуня, вул. Миру, 24. 

 

2. Видати гр. Павлучинському Михайлу Вікторовичу посвідчення 

відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

   

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 47-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Піськєвіч Парасковії Федорівні 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. Піськєвіч Парасковії 

Федорівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Піськєвіч Парасковії Федорівні, 05.03.1956 р. н., 

жительці села Ластівці, вул. Кобилянської, 13. 

 

2. Видати гр. Піськєвіч Парасковії Федорівні посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

  

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 48-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Слюсарю Василю Миколайовичу 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. Слюсаря Василя 

Миколайовича,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Слюсарю Василю Миколайовичу, 28.09.1942 р. н., 

жителю села Ластівці, вул. Чорновола, 54. 

 

2. Видати гр. Слюсарю Василю Миколайовичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

  

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 49-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Годованцю Ігорю Ілларіоновичу 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. Годованця Ігоря 

Ілларіоновича,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Годованцю Ігорю Ілларіоновичу, 28.05.1960 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Д. Галицького, 2. 

 

2. Видати гр. Годованцю Ігорю Ілларіоновичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 50-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Ковальчуку Василю Людвіковичу 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. Ковальчука Василя 

Людвіковича,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Ковальчуку Василю Людвіковичу, 18.09.1965 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Січових Стрільців, 10 А. 

 

2. Видати гр. Ковальчуку Василю Людвіковичу  посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 51-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Костіній Аліні Юріївні 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. Костіної Аліни Юріївни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Костіній Аліні Юріївні, 01.10.1992 р. н., жительці 

села Хмелівка, вул. Січових Стрільців, 28. 

 

2. Видати гр.  Костіній Аліні Юріївні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

  

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 52-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про взяття на квартирний облік гр. Пташника Михайла Ярославовича 

 

         Розглянувши заяву та документи квартирної справи гр. Пташника Михайла 

Ярославовича,                                                             

                                                                                                                                                                        

виконком селищної ради вирішив:  

1. Взяти на квартирний облік гр. Пташника Михайла Ярославовича і 

включити його в загальний список громадян для одержання житлового 

приміщення. Склад сім'ї – одна особа. 

Підстава: ч. 1 статті 34 Житлового Кодексу УРСР (забезпечені житловою 

площею нижче за встановлений рівень). 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 53-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про зняття з квартирного обліку                                                                                           

гр. Гаврилюк Надії Мирославівни 

 

 

         Керуючись п. 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 40 Житлового кодексу України, 

розглянувши матеріали квартирної справи гр. Гаврилюк Надії Мирославівни, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Зняти з квартирного обліку гр.  Гаврилюк Надію Мирославівну  у зв’язку 

із забезпеченістю житловою площею в межах норми, виключивши її із 

першочергового списку для одержання житлового приміщення. 

 

2. Дане рішення направити діловоду селищної ради для виконання. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 54-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про зняття з квартирного обліку                                                                                                

гр. Романюка Василя Константиновича 

 

         Керуючись п. 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 40 Житлового кодексу України, 

розглянувши матеріали квартирної справи гр. Романюка Василя 

Константиновича, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Зняти з квартирного обліку гр.  Романюка Василя Константиновича  у 

зв’язку із смертю, виключивши його із позачергового списку для одержання 

житлового приміщення. 

 

2. Дане рішення направити діловоду селищної ради для виконання. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 55-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про зняття з квартирного обліку                                                                                                  

гр. Гуцуляк Оксани Миколаївни 

 

         Керуючись п. 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 40 Житлового кодексу України, 

розглянувши матеріали квартирної справи гр. Гуцуляк Оксани Миколаївни, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Зняти з квартирного обліку гр.  Гуцуляк Оксану Миколаївну  у зв’язку із 

забезпеченістю житлом, виключивши її із першочергового списку для 

одержання житлового приміщення. 

 

2. Дане рішення направити діловоду селищної ради для виконання. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 56-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання квартир військовослужбовцям 

 

         Розглянувши клопотання Головного управління Національної гвардії 

України від 19. 01. 2021 року № 27/10/3-401/10 про затвердження рішення 

центральної житлово-побутової комісії Головного управління Національної 

гвардії України щодо розподілу житлової площі військовослужбовцям,    

                                                                                                                                                                         

виконком селищної ради вирішив: 

                                                                                                                                                                                              

1. Видати ордер на трикімнатну квартиру № 113 по вул. Шевченка, 5 Б загальною 

площею 109,8 кв. м житловою площею 56,1 кв. м майору Горобцю Михайлу 

Романовичу  на сім'ю з п’яти осіб. 

2. Видати ордер на двокімнатну квартиру № 80 по вул. Шевченка, 5 Б загальною 

площею 79,2 кв. м житловою площею 36,7 кв. м ст. прапорщику  Куцію Василю 

Михайловичу на сім'ю з чотирьох осіб. 

3. Видати ордер на однокімнатну квартиру № 114 по вул. Шевченка, 5 Б 

загальною площею 52,4 кв. м житловою площею 16,8 кв. м лейтенанту Шилкіну 

Юрію Володимировичу. 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 57-5/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                                            

Про розгляд заяви гр. Базилевич Наталії Михайлівни щодо залишення її на 

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та документи квартирної справи гр. Базилевич Наталії 

Михайлівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Зняти з квартирного обліку гр. Басараба Михайла Миколайовича у зв’язку 

із смертю, виключивши його із загального списку для одержання 

житлового приміщення. 

 

2. Члени сім’ї: дочка Базилевич Наталія Михайлівна та дочка Басараб Тетяна 

Михайлівна забезпечені житловою площею, яка складає 14,4 м², в межах 

норми. 

 

3. Дане рішення направити діловоду селищної ради для виконання. 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

  

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 58-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Старунському старостинському округу № 7 дозволу на 

зрізання дерев та кущів 

 

         Розглянувши клопотання Старунського старостинського округу № 7 про 

надання дозволу на зрізання сухих дерев, кущів, що досягли вікової межі 

експлуатації на території  с. Старуня, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Старунському старостинському округу № 7 дозвіл на зрізання  сухих 

дерев, кущів, що досягли вікової межі експлуатації на території  с. Старуня.  

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 59-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на 

зрізання аварійних та сухостійних дерев 

 

         Розглянувши клопотання Жураківського старостинського округу № 5 про 

надання дозволу на зрізання аварійних та сухостійних дерев на території 

Жураківської гімназії, придорожніх смуг з початку та до кінця вул. Січових 

Стрільців, на території стадіону, біля потічка та біля моста через річку Бистриця, 

які можуть спричинити аварійну ситуацію та загрожувати життю жителям села 

Жураки, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Жураківському старостинському округу № 5 дозвіл на зрізання аварійних 

та сухостійних дерев та їх утилізацію на території Жураківської гімназії (2 дуби, 

1 липа, 1 акація, 5 беріз), придорожніх смуг з початку та до кінця вул. Січових 

Стрільців (15 акацій, 20 вільх),  на території стадіону (10 вільх), біля моста через 

річку Бистриця (20 верб), які можуть спричинити аварійну ситуацію та 

загрожувати життю жителям села Жураки. 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 60-5/2021 

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 пам’ятного знаку загиблим 

односельчанам в с. Грабовець по вул. Козацька, на території Грабовецької 

гімназії та біля ГРП по вул. Козацька,   

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Грабовецькому старостинському округу № 6 дозвіл на зрізання дерев на 

території пам’ятного знаку загиблим односельчанам в с. Грабовець по вул. 

Козацька (1 верба, 1 сосна, 7 беріз), на території Грабовецької гімназії (4 туї, 3 

берези), біля ГРП по вул. Козацька (1 тополя). 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 61-5/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання Глибоківському старостинському округу № 10 дозволу на 

зрізання аварійних сухостійних дерев 

 

         Розглянувши клопотання Глибоківського старостинського округу № 10 про 

надання дозволу на зрізання аварійних та сухостійних дерев на території 

колишнього господарського двору (ферма), які загрожують життю людей при 

погіршенні погодних умов та спричиняють аварійну ситуацію на дорозі, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Глибоківському старостинському округу № 10 дозвіл на зрізання 

аварійних та сухостійних дерев на території колишнього господарського двору 

(ферма), які загрожують життю людей при погіршенні погодних умов та 

спричиняють аварійну ситуацію на дорозі. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 62-5/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Остапишин Наталії Миронівні дозволу на зрізання 

аварійних дерев 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Остапишин Наталії Миронівни про надання дозволу 

на зрізання трьох акацій біля її будинку по вул. Я. Мудрого, 5 Б в селищі 

Богородчани у зв’язку з їх небезпечним станом,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

направити комісію з обстеження стану зелених насаджень. 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 63-5/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання Іваниківському старостинському округу № 3 дозволу на 

зрізання  дерев 

 

 

         Розглянувши клопотання Іваниківського старостинського округу № 3 про 

надання дозволу на зрізання дерев  по вул. Шевченка, які знаходяться під лінією 

електропередач і створюють аварійну ситуацію, та в парку по вул. Весела, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Іваниківському старостинському округу № 3 дозвіл на зрізання дерев  (4 

каштани) по вул. Шевченка, які знаходяться під лінією електропередач і 

створюють аварійну ситуацію, та в парку по вул. Весела (3 осики).   

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 64-5/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання Старунському старостинському округу № 7 дозволу на 

зрізання дерев та кущів на території Ластівецької гімназії 

 

 

         Розглянувши клопотання Старунського старостинського округу № 7 про 

надання дозволу на зрізання  дерев, що досягли вікової межі експлуатації на 

території  Ластівецької гімназії, та чистку сухих дерев та кущів на узбіччях 

вулиць Миру та Красна, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Старунському старостинському округу № 7 дозвіл на зрізання  дерев, що 

досягли вікової межі експлуатації на території  Ластівецької гімназії, та чистку 

сухих дерев та кущів на узбіччях вулиць Миру та Красна. 

  

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 65-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу на зрізання  

дерева 

 

         Розглянувши клопотання Похівського старостинського округу № 4 про 

надання дозволу на зрізання дерева  по вул. Шевченка, яке росте біля сільської 

автостанції та несе загрозу життю і майну жителів вулиці та самої автостанції, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Похівському старостинському округу № 4 дозвіл на зрізання дерева  

(тополі) по вул. Шевченка, яке росте біля сільської автостанції та несе загрозу 

життю і майну жителів вулиці та самої автостанції.    

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 66-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Хмелівському старостинському округу № 12 дозволу на 

зрізання  дерев 

 

         Розглянувши клопотання Хмелівського старостинського округу № 12 про 

надання дозволу на зрізання аварійних дерев на території сільського клубу, 

Хмелівської гімназії, адміністративної будівлі колишньої сільради, магазину 

Центральний, а також вздовж центральної проїзної частини вул. Шевченка, які 

можуть завдати шкоди існуючим поряд покрівлям будівель, електропостачанню, 

проїжджому транспорту, а також створюють небезпеку для жителів села та учнів 

Хмелівської гімназії, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Хмелівському старостинському округу № 12 дозвіл на зрізання аварійних 

дерев на території сільського клубу, Хмелівської гімназії, адміністративної 

будівлі колишньої сільради, магазину Центральний, а також вздовж центральної 

проїзної частини вул. Шевченка, які можуть завдати шкоди існуючим поряд 

покрівлям будівель, електропостачанню, проїжджому транспорту, а також 

створюють небезпеку для жителів села та учнів Хмелівської гімназії. 

  

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 



 

 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 67-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Климіву Дмитру Дмитровичу дозволу на розміщення 

тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності 

 

       Розглянувши заяву  Климіва Дмитра Дмитровича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди на приватній земельній ділянці в селищі 

Богородчани по вул. Шевченка, 61 А для здійснення підприємницької діяльності, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати Климіву Дмитру Дмитровичу дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди на приватній земельній ділянці в селищі Богородчани по вул. Шевченка, 

61 А, для здійснення підприємницької діяльності. 

 

2. Климіву Д. Д. проводити роботи згідно погодженої проектної документації. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 04 березня 2021 року № 68-5/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на укладення договору на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

 

         Розглянувши заяву Даниліва Віталія Богдановича про надання дозволу на 

укладення договору на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для  

розміщення торгового павільйону площею 30 м², керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати Даниліву Віталію Богдановичу дозвіл на укладення договору на 

право тимчасового користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності для розміщення торгового павільйону 

за умови виготовлення паспорту прив’язки. 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 

 


