
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 06 квітня 2021 року № 6                                                                                                                        

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. Горохо2лина, 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 

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

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

В. Приймак – заступник голови об'єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

М. Яцейко – приватний підприємець 

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

захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець, фермер 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

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

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 



Відсутні члени виконкому:  

І. Павлюк 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про запровадження послуги патронату над дитиною в Богородчанській 

селищній раді. 

2. Про надання повноважень посадовим особам органу опіки та піклування 

Богородчанської селищної ради на складання протоколів про адміністративне 

правопорушення. 

3. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди.  

4. Про затвердження висновку щодо порядку участі батька Рицаря Д. Д. у 

вихованні малолітньої дитини Рицаря Д. Д. 

5. Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради та складу опікунської ради. 

6. Про встановлення тарифу на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення.  

7. Про затвердження тарифу на послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів. 

8. Про закінчення опалювального сезону 2020/21 року. 

9. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр.  Андрусяк Марії 

Федорівни: село Ластівці, вул. Чорновола, 31 А. 

10. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Вірстюка Михайла Антоновича: 

селище Богородчани, вул. Хомишина, 21В /5. 

11. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мотуза Ярослава Михайловича: 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 24 А/18. 

12. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна (магазину 

«Олександра»): селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 6. 

13. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Скрипник Лідії 

Василівни: село Глибівка, вул. Шевченка, 137. 

14. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Олійник Тетяни 

Василівни: селище Богородчани, вул. Молодіжна бічна, 12. 

15.  Про надання гр. Яблончуку Роману Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Яцківа, 8 до центральної мережі водовідведення. 

16. Про надання гр. Момоту Юрію Івановичу дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Весняна, 1 в 

селі Скобичівка до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

17. Про надання гр. Вірстюку Андрію Йосиповичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Могильницького, 34 до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 



18. Про надання гр. Матіїву Андрію  Степановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання окремих конструктивних 

елементів благоустрою по вул. Шевченка (між будинками № 46 та 46 А) до 

центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

19. Про надання гр. Дмитерко Ірині Ярославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по провулку 

Вишневий, 6 до центральної мережі водопостачання. 

20. Про надання гр. Труніній Мар’яні Володимирівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

21. Про надання гр. Дирів Світлані Іванівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

22. Про надання гр. Мосорко Марії Йосипівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

23. Про розірвання з Ткачуком Андрієм Костянтиновичем договору про 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу. 

24. Про укладення з гр. Бардзієм Любомиром Юрійовичем договору про 

тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. 

25. Про укладення додаткової угоди з ФОП Лотвин Наталією Михайлівною до 

договору оренди нежитлового приміщення (їдальня) Богородчанського ліцею 

№1. 

26. Про взяття на квартирний облік гр. Білянського Павла Миколайовича. 

27. Про надання гр. Білику Роману Львовичу дозволу на зрізання дерева. 

28. Про надання гр. Репешку Артуру Петровичу дозволу на зрізання дерева. 

29. Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на 

розчистку та утилізацію чагарників на площі 0,06 га по вул. Січових Стрільців. 

30. Про надання гр. Остапишин Наталії Миронівні дозволу на зрізання дерев. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 28  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали:  Про запровадження послуги патронату над дитиною в 

Богородчанській селищній раді. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 69-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



2. Слухали:  Про  надання повноважень посадовим особам органу опіки та 

піклування Богородчанської селищної ради на складання протоколів про 

адміністративне правопорушення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 70-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали: Про  затвердження персонального складу міждисциплінарної 

команди. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 71-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали: Про затвердження висновку щодо порядку участі батька     

Рицаря Д. Д. у вихованні малолітньої дитини Рицаря Д. Д.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 72-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали: Про  затвердження Положення про опікунську раду при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради та складу 

опікунської ради. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 73-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6. Слухали: Про встановлення тарифу на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба, начальник КП «Богородчанське ВУВКГ» Р. Семків 

Вирішили: рішення № 74-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

7. Слухали: Про затвердження тарифу на послуги з вивезення та 

захоронення твердих побутових відходів.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 75-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали: Про закінчення опалювального сезону 2020/21 року. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 76-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Андрусяк Марії Федорівни: село Ластівці, вул. Чорновола, 31 А.  



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 77-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

10.  Слухали: Про  присвоєння поштової адреси гаражу гр. Вірстюка Михайла 

Антоновича: селище Богородчани, вул. Хомишина, 21В /5. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 78-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

11.  Слухали: Про  присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мотуза Ярослава 

Михайловича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 24 А/18. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 79-6/2021 додається. 

          За – 27, не голосував Р. Мотуз 

 

12.  Слухали: Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна 

(магазину «Олександра»): селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 6. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 80-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Скрипник Лідії Василівни: село Глибівка, вул. Шевченка, 137.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 81-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Олійник Тетяни Василівни: селище Богородчани, вул. Молодіжна бічна, 

12.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 82-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали: Про надання гр. Яблончуку Роману Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Яцківа, 8 до центральної мережі водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 83-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали: Про надання гр. Момоту Юрію Івановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 



будинку по вул. Весняна, 1 в селі Скобичівка до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 84-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали: Про надання гр. Вірстюку Андрію Йосиповичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Могильницького, 34 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 85-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

18.  Слухали: Про надання гр. Матіїву Андрію  Степановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання окремих 

конструктивних елементів благоустрою по вул. Шевченка (між будинками 

№ 46 та 46 А) до центральної мережі водопостачання та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 86-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

19.  Слухали: Про надання гр. Дмитерко Ірині Ярославівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по провулку Вишневий, 6 до центральної мережі водопостачання.                                                                                                

Доповідав: Р. Заремба                                                                                            

Вирішили: рішення № 87-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

20.  Слухали: Про надання гр. Труніній Мар’яні Володимирівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 88-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

21.  Слухали: Про надання гр. Дирів Світлані Іванівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 89-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

22.  Слухали: Про надання гр. Мосорко Марії Йосипівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 90-6/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

23.  Слухали: Про розірвання з Ткачуком Андрієм Костянтиновичем договору 

про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 91-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали: Про укладення з гр. Бардзієм Любомиром Юрійовичем 

договору про тимчасове користування місцем розташування рекламних 

засобів.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 92-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

25.  Слухали: Про  укладення додаткової угоди з ФОП Лотвин Наталією 

Михайлівною до договору оренди нежитлового приміщення (їдальня) 

Богородчанського ліцею №1. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 93-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

26.  Слухали: Про взяття на квартирний облік гр. Білянського Павла 

Миколайовича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 94-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали: Про надання гр. Білику Роману Львовичу дозволу на зрізання 

дерева.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 95-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали: Про надання гр. Репешку Артуру Петровичу дозволу на 

зрізання дерева.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 96-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали: Про надання Жураківському старостинському округу № 5 

дозволу на розчистку та утилізацію чагарників на площі 0,06 га по вул. 

Січових Стрільців.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 97-6/2021 додається. 

          Одноголосно 



                                                                                                                 

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

зрізання дерев.                                                                                                     

Доповідав: Р. Заремба                                                                                                            

Вирішили: рішення № 98-6/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

                                                

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба       

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 69-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про запровадження послуги патронату над                                                                   

дитиною в Богородчанській селищній раді  

 

Керуючись ст. ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи ст. ст. 252, 253, 256 Сімейного кодексу України, на 

виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017р. №148 

«Деякі питання здійснення патронату над дитиною», п. 41 Плану заходів з 

реалізації І етапу Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, який затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №526-р «Про 

Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», з метою 

створення та організації діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 

перебування дитини в такій сім’ї, забезпечення прав і найкращих інтересів 

дитини, спрямованих на підтримку сім’ї, створення умов для виховання і 

розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Запровадити послугу з патронату над дитиною в Богородчанській 

селищній раді. 

2. Функції з організації надання послуг з патронату над дитиною покласти на 

комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Богородчанської 

селищної ради» (О. Говдяк). 

3. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Богородчанської 

селищної ради» (О. Говдяк): 

3.1. Здійснювати заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні 

вихователі шляхом проведення інформаційних кампаній, співбесід і 

консультацій з особами, які виявили бажання виконувати обов’язки 

патронатного вихователя та їх первинний відбір; 



3.2. Забезпечити проведення обстеження умов проживання потенційних 

патронатних вихователів спеціалістами комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Богородчанської селищної ради» 

та служби у справах дітей Богородчанської селищної ради; 

3.3. Сприяти у проходженні такими кандидатами навчання; 

3.4. Здійснювати соціальний супровід сім’ї дитини та готувати 

рекомендації про доцільність або недоцільність повернення дитини 

до біологічної сім’ї; 

3.5. Забезпечити прийом документів та передачу їх в управління 

соціального захисту населення Богородчанської 

райдержадміністрації на призначення соціальної допомоги та 

грошового забезпечення патронатним вихователям; 

3.6. Призначити відповідальних осіб за організацію взаємодії 

міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку.  

4. Службі у справах дітей Богородчанської селищної ради (В. Римарук): 

4.1. Готувати проєкти договорів про надання послуги з кандидатами у 

патронатні вихователі з патронату над дитиною впродовж місяця у 

разі наявності рекомендацій; 

4.2. Вносити на розгляд комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради питання про 

влаштування дитини (дітей) в сім’ю патронатного вихователя на 

підставі документів, що обґрунтовують доцільність такого 

влаштування; 

4.3. За результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини готувати проєкт рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради про влаштування в сім’ю 

патронатного вихователя дитини; 

4.4. Проводити спільно з комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг Богородчанської селищної ради» первинний 

відбір кандидатів у патронатні вихователі; 

4.5. Призначити відповідального за роботу з патронатними 

вихователями та організацію взаємодії міждисциплінарної команди 

в процесі ведення випадку; 

4.6. Готувати проєкти договорів про патронат над дитиною з 

патронатним вихователем та інформувати письмово комунальну 

установу «Центр надання соціальних послуг Богородчанської 

селищної ради» не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з моменту 

влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або вибуття з 

такої сім’ї; 

4.7. Здійснювати комплексний контроль за умовами проживання, 

виховання дитини (дітей), яку влаштовано до патронатних 

вихователів; 

4.8. Вживати заходів щодо захисту прав дитини (дітей), яку влаштовано 

в сім’ю патронатних вихователів та, у разі необхідності, готувати 

клопотання щодо продовження терміну перебування дитини (дітей) 

в родині, не порушуючи строків її перебування відповідно до 

чинного законодавства України; 



4.9. Забезпечити подальше влаштування дитини (дітей) після закінчення 

строку її перебування в родині патронатних вихователів.  

5. КНП «Центр первинної медичної допомоги» Богородчанської селищної 

ради (Л. Курташ): 

5.1. Забезпечити організацію надання стаціонарної та амбулаторної 

медичної допомоги дитині за місцем проживання патронатного 

вихователя або за місцем, де вона проживала до влаштування в сім’ю 

патронатного вихователя; 

5.2. Призначити відповідальну особу за організацію взаємодії 

міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку. 

6. Відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради                   

(С. Пташник): 

6.1. Забезпечити право дитини на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти за місцем проживання патронатного вихователя або 

за місцем, де вона проживала до влаштування в сім’ю патронатного 

вихователя, а у разі потреби забезпечення індивідуальним 

навчанням; 

6.2. Призначити відповідальну особу за організацію взаємодії 

міждисциплінарної команди в процесі ведення випадку. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 
  

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 70-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання повноважень посадовим  

особам органу опіки та піклування  

Богородчанської селищної ради на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення 

 

Керуючись статтею 255 Кодексу України про адміністративні 

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

постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року «Питання 

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

наказом Міністерства соціальної політики України № 1201 від 06.08.2019 року 

«Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки 

та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення»,  

виконком селищної ради вирішив:   

1. Надати повноваження працівникам служби у справах дітей 

Богородчанської селищної ради складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. ст. 184 та 18850 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (Додаток №1). 

2. Особам, уповноваженим складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, керуватися ст. ст. 256-258 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Інструкцією з оформлення посадовими 

особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики 

України від 06.08.2019 року № 1201 та направляти протоколи та матеріали 

справи на розгляд районного суду за місцем вчинення правопорушення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

Селищний голова                   Ростислав Заремба 

 



ДОДАТОК 1 

до рішення виконкому                                                                                             

від 06.04.2021 р. № 70-6/2021 

 

 

ПЕРЕЛІК 

працівників служби у справах дітей Богородчанської селищної ради, які 

уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення 

 

 

Римарук Василь 

Володимирович 

- начальник служби у справах дітей 

Богородчанської селищної ради 

   

Штука Леся 

Василівна 

- завідувач сектору з питань сімейних форм 

виховання дітей служби у справах дітей 

Богородчанської селищної ради 

   

Ерстенюк Галина 

Дмитрівна 

- головний спеціаліст сектору з питань сімейних 

форм виховання дітей служби у справах дітей 

Богородчанської селищної ради 

   

Грицак Світлана 

Михайлівна 

- головний спеціаліст з питань соціально-

правового захисту дітей служби у справах дітей 

Богородчанської селищної ради 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                                               

виконавчого комітету        Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 71-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження персонального складу                                                                    

міждисциплінарної команди 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. 

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

прав дитини»,  постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року 

№ 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини Богородчанської селищної ради від 26.03.2021 року № 4  та  з метою 

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

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах  у тому числі дітей, які 

постраждали від жорстокого поводження,  

виконком селищної ради вирішив:  

1. Затвердити персональний склад міждисциплінарної команди 

працівників суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту 

дітей щодо виконання  індивідуальних планів соціального захисту 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах  (Додаток № 1). 

2. Службі у справах дітей селищної ради (В. Римарук) вжити заходів щодо 

організації діяльності міждисциплінарної команди працівників 

суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо 

виконання  індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах для забезпечення допомоги кожній 

конкретній дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 

проведення засідань міждисциплінарної команди. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

Селищний голова              Ростислав Заремба 



 

ДОДАТОК 1 

                                                                        до рішення виконкому                                                                                  

від 06.04.2021р. № 71-6/2021 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

міждисциплінарної команди працівників суб’єктів виявлення та/або 

організації соціального захисту дітей щодо виконання  індивідуальних 

планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах 

№ 

з/п 
Установи 2ПІП 

Контактний 

телефон 

Відділ освіти, молоді та спорту  

Богородчанської селищної ради 

1 Богородчанський ліцей № 1 
Яремчак Уляна Володимирівна (соц. 

педагог) 
096-782-75-12 

2 Богородчанський ліцей  № 2 
Журавська Лілія Миколаївна (соц. 

педагог) 
097-242-36-34 

3 Горохолинський ліцей  

ім. Романа Кияка 
Гуменюк Юлія Ігорівна (соц. педагог) 096-120-20-53 

4 Глибоківська гімназія 
Урсуляк Руслана Миколаївна (соц. 

педагог) 
097-583-78-35 

5 Глибівська гімназія 
Лецин Христина Ігорівна (соц. 

педагог) 
097-583-78-35 

6 Грабовецька гімназія 
Катрич Іванна Вікторівна  

(практ. психолог) 
096-639-53-77 

7 Горохолин-Ліс  
Гатич Оксана Ярославівна (вчитель 

початкової школи) 
096-809-77-85  

8 Заберезька гімназія 
Амброзяк Наталія Михайлівна  

(практ. психолог) 
066-218-93-47 

9 Ластівецька гімназія  
Мацола Василина Василівна (соц. 

педагог) 
098-800-62-52 

10 Підгірська гімназія 
Гоцанюк Марія Дмитрівна (соц. 

педагог) 
096-924-44-09 

11 Похівська гімназія 
Сікора Марія Василівна (директор 

гімназії) 
096-665-44-10 

12 Саджавський ліцей  
Урсуляк Руслана Миколаївна (соц. 

педагог) 
097-583-78-35 

13 Старунський ліцей 
Іванків Руслана Василівна (соц. 

педагог) 
096-599-72-79 

14 Хмелівська гімназія 
Куртяк Марія Ярославівна (соц. 

педагог) 
098-554-62-88 

15 Іваниківський ліцей Хомик Ольга Романівна соц. педагог) 096-607-38-83 

КНП «Центр первинної медичної допомоги» 

Богородчанської селищної ради 

16 АЗПСМ смт Богородчани Сварник Вікторія Миколаївна (сестра 

медична) 
097-164-59-07 



17 АЗПСМ с. Старуня Жовтоніжка Світлана Василівна 

(фельдшер)  
096-854-81-68 

18 АЗПСМ с. Саджава Мазур Оксана Василівна (фельдшер)  097-140-82-11 

19 АЗПСМ с. Горохолина 
Яворська Любов Романівна 

(фельдшер)  
098-957-32-16 

20 ФАП с. Горохолин-Ліс 
Деренько Іванна Степанівна 

(завідувач ФАПу) 
097-745-86-13 

21  ФАП с. Жураки 
Гриньків Надія Михайлівна 

(завідувач ФАПу) 
097-472-27-59 

22 ФАП с. Ластівці 
Середюк Марія Михайлівна 

(завідувач ФАПу) 
098-068-74-26 

23 ФАП с. Підгір'я 
Волохович Людмила Леонідівна 

(завідувач ФАПу) 
097-611-92-99 

24 ФАП с. Похівка 
Гадус Мар’яна Ігорівна  

(завідувач ФАПу) 
096-736-60-79 

25 ФАП с. Хмелівка  
Дем’янів Ганна Василівна (завідувач 

ФАПу) 
097-216-56-09 

26 ФАП с. Глибівка 
Макар Ольга Дмитрівна  

(завідувач ФАПу) 
068-529-36-42 

27 ФАП с. Глибоке 
Хмелівська Тетяна Андріївна 

(завідувач ФАПу) 
097-440-04-20 

28 ФАП с. Грабовець 
Руда Надія Іванівна  

(завідувач ФАПу) 
096-781-41-28 

29 ФАП с. Забережжя 
Кицманюк Наталія Романівна  

(завідувач ФАПу) 
096-134-10-48 

Комунальне некомерційне підприємство «Богородчанська центральна лікарня» 

Богородчанської селищної ради 

30 Лікар-дерматолог Горейко Мар’яна Богданівна 2-31-36 

Головне управління національної поліції в Івано-Франківській області  

Івано-Франківське районне управління поліції відділення поліції №2 

смт Богородчани 

31 Дільничний офіцер поліції, 

капітан поліції 
Дмитришин Наталія Василівна 067-185-64-67 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг  

Богородчанської селищної ради» 

32 Начальник відділу соціальної 

роботи 
Колотайло Інна Ярославівна 067-687-89-92 

33 Фахівець із соціальної роботи  Іванишин Ірина Іванівна    068-224-41-74 

34 Фахівець із соціальної роботи Парфан Лілія Миколаївна 067-710-61-73 

Богородчанська селищна рада 

35 
Служба у справах дітей  

селищної ради 

Ерстенюк Галина Дмитрівна 

(головний спеціаліст) 

097-239-60-56 

 

096-141-43-82 



Грицак Світлана Михайлівна 

(головний спеціаліст) 

 

36 Горохолинський старостинський 

округ №1  

Веприк Любов Дмитрівна 

(діловод) 
097-472-93-65 

37 Заберезький  

старостинський округ № 2 
Кушнірчук Марія Василівна (діловод) 099-116-98-00 

38 Іваниківський старостинський 

округ № 3 

Ярема Марія Василівна  

(діловод) 
096-462-84-10 

39 Похівський  

старостинський округ № 4 

Гарасимович Вікторія Романівна 

(діловод) 
099-214-68-16 

40 Жураківський старостинський 

округ № 5 
Попович Наталія Василівна (діловод) 096-137-60-22 

41 Грабовецький старостинський 

округ № 6 
Боднарук Ірина Леонідівна (діловод) 0968082236 

42 Старунський старостинський 

округ № 7 

Стрембецька Надія  Василівна 

(діловод)  
067-259-87-79 

43 Підгірський  

старостинський округ № 8 

Пищ Марія Ярославівна  

(діловод) 

098-450-36-16 

 

44 Глибівський старостинський округ 

№ 9 

Куртин Світлана Михайлівна 

(діловод) 
067-493-49-29 

45 Глибоківський старостинський 

округ №10 

Тимків Іванна Романівна  

(діловод) 
098-476-14-81 

46 Саджавський старостинський 

округ №11 
Мороз Оксана Ярославівна (діловод) 097-253-87-26 

47 Хмелівський старостинський 

округ №12 
Олексин Марія Михайлівна (діловод)  0972187254 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                       Ігор Семків 

виконавчого комітету 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 72-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо порядку участі батька Рицаря  Д. Д. у 

вихованні малолітньої дитини Рицаря Д. Д.  

 

         Керуючись статтями 151, 153, 157 Сімейного кодексу України, 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 26.03.2021 року № 3,  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 26.03.2021 року № 3 «Про порядок 

участі батька Рицаря Дмитра Дмитровича, 09.11.1982 року народження, 

у вихованні малолітнього Рицаря Дмитра Дмитровича, 13.05.2011 року 

народження» (додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова                 Ростислав Заремба 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

від 06. 04. 2021 р. № 72-6/2021 

 

 

 

Висновок 

щодо участі Рицаря Дмитра Дмитровича у вихованні 

малолітнього Рицаря Дмитра Дмитровича 

 

 

Комісія  з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради  

26.03.2021 року  розглянула заяву та інші матеріали, подані громадянкою 

Ровенко Мар’яною Петрівною,  28.08.1990 року народження, жителькою 

смт._Богородчани, вул. Шевченка, буд. 56, щодо участі батька Рицаря Дмитра 

Дмитровича, 09.11.1982 року народження, жителя с. Старуня, вул. Лукача, буд. 

62, у вихованні малолітнього Рицаря Дмитра Дмитровича, 13.05.2011 року 

народження, який проживає з матір’ю Ровенко Мар’яною Петрівною в смт. 

Богородчани, вул. Шевченка, буд. 12. 

21.07.2009 року Рицар Дмитро Дмитрович та Ровенко Мар’яна Петрівна 

зареєстрували шлюб та почали проживати спільно. У подружжя народився син 

Дмитро. 

27.07.2015 року рішенням Богородчанського районного суду шлюб між 

подружжям розірвано. Дитина на даний час проживає зі своєю матір’ю в 

смт._Богородчани, вул. Шевченка, буд. 12. 

В заяві від 09.03.2021 року, поданій до служби у справах дітей, Ровенко М. 

П. просить встановити час та місце зустрічей батька з сином  в першу і третю 

суботу місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., у другу та четверту неділю місяця 

з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за місцем проживання батька. 

Службою у справах дітей селищної ради 11.03.2021 року проведено бесіду 

з батьком дитини Рицарем Д. Д. щодо його участі  у вихованні малолітнього 

Дмитра. Батько дитини погодився встановити час та місце зустрічей   з сином в 

першу і третю суботу місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., у другу та четверту 

неділю місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за місцем свого проживання в 

с. Старуня. 

В ході бесіди з Ровенко М. П. та Рицарем Д. Д. їх попереджено про 

неприпустимість створення ситуацій, які б негативно впливали на поведінку 

дитини, її психіку, налаштування дитини проти кожного із них, перебування у 



нетверезому стані під час зустрічей з дитиною, звернуто увагу на 

відповідальність за збереження її життя і здоров’я під час спілкування, 

дотримання часу та умов зустрічей, які будуть встановлені комісією.  

Ровенко М. П. та Рицар Д. Д. ознайомлені з тим, що рішення виконавчого 

комітету селищної ради є обов’язковим до виконання і у разі ухилення від його 

виконання кожна із сторін має право звернутися із позовом до суду. 

На підставі вивчених матеріалів, керуючись статтями 151, 153, 157 

Сімейного кодексу України, виконавчий комітет селищної ради  встановив час 

та місце для зустрічей батька з дитиною у зручний для обох батьків час, а саме: 

в першу і третю суботу місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., у другу та четверту 

неділю місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.  за місцем проживання батька в с. 

Старуня.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 73-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради та складу опікунської ради 

 

          Відповідно до пп. 4 п. б ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання наказу Міністерства соціальної 

політики України від 06.11.2017 року № 1758 «Про затвердження рішення колегії 

Мінсоцполітики України від 27 жовтня 2017 року «Про запровадження 

інтегрованої моделі у сфері соціального захисту населення»   в частині питань 

опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та обмежено дієздатними 

особами, враховуючи лист департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації від 11.05.2018 року № 83/05.2-11/10 про виконання 

підпункту 2.3 пункту 2 рішення колегії Мінсоцполітики, з метою поліпшення 

роботи з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та 

особами, дієздатність яких обмежена та дотримання принципів законності, 

гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх громадян, 

які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                                                  

 

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради (додаток 1). 

 

2. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 



 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 06.04.2021 № 73-6/2021 

 

 
  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної  ради 

  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Богородчанської селищної  ради 

(далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є 

виконавчий комітет Богородчанської селищної  ради, та має консультативно-

дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, 

на принципах демократичності та колегіальності. 

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, 

Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного 

комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 

від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних 

питань та цим Положенням. 

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 5-10  осіб. До складу опікунської ради 

входять депутати, посадові особи виконавчих органів Богородчанської 

селищної  ради та представники громадських організацій. Склад опікунської 

ради затверджується рішенням виконавчого комітету селищної  ради. 

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є селищним головою. 

Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови 

опікунської ради виконує його функції. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завданням опікунської ради є: 

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету селищної ради у здійсненні ним 

функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту 

повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх 

осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і 

виконувати свої обов’язки. 

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх 

недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за 

станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої 

обов’язки. 



2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян 

похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне 

забезпечення. 
 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

 Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань: 

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і 

житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними 

(обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та 

повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої 

права і виконувати свої обов’язки. 

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами 

(піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна 

та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених 

на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить 

підопічним тощо. 

3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів 

опіки та піклування. 

 

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

 Опікунська рада має право: 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності. 

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

недотримання ними законодавства про захист прав  інвалідів, одиноких людей 

похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно 

здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. 

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей 

похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно 

здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські 

організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою). 

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

 5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її 

засідання, які проводяться у разі потреби. 

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися 

представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть 

безпосередню участь у вирішенні конкретного питання. 

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на 

громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних 

причин, за виключенням депутата Богородчанської селищної ради та 

представників громадськості, його має право представляти посадова особа того 

ж підрозділу на правах члена ради. 



5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, 

який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, 

якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів. 

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності 

голови опікунської ради засідання веде його заступник. 

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем 

опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської 

ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається 

на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення. 

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує 

їх виконання. 

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував 

проти прийняття рішення, заноситься до протоколу. 

5.9. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснює центр 

надання соціальних послуг. 
 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються 

громадянами, організаціями та установами різних форм власності, виконавчим 

комітетом Богородчанської селищної  ради. 

6.2. Голова опікунської ради: 

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, 

підписує протоколи засідань; 

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради; 

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання; 

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, 

що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має 

право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської 

ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством. 

6.3. Секретар опікунської ради: 

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської 

ради; 

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності 

опікунської ради; 

- готує звіти про роботу опікунської ради; 

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що 

розглядались; 

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи 

опікунської ради; 

- виконує інші доручення голови опікунської ради; 

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами 

виконавчих органів Богородчанської селищної  ради, фізичними та юридичними 

особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету селищної 

ради, як органу опіки та піклування. 



6.4. Члени опікунської ради: 

- беруть участь у засіданнях опікунської ради; 

- виконують доручення голови опікунської ради. 

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані 

зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх 

обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає 

розголошенню. 
  
  
                                          
  

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                       Ігор Семків 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 06.04.2021 № 73-6/2021 
 

  

СКЛАД 

опікунської ради при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної  ради 

  

Заремба Ростислав Дмитрович - голова опікунської ради, селищний голова 

Бойчук Олександр Михайлович – заступник голови опікунської ради, заступник 

голови,  

Підфігурна Світлана Ярославівна – секретар опікунської ради, начальник відділу 

соціальної роботи комунальної установи “Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради” 
 

Члени органу опіки та піклування : 

Мотуз Роман Ярославович – секретар селищної ради; 

Гедзик Надія  Петрівна – староста Горохолинського старостинського округу       

№ 1 

Михайлюк Михайло Михайлович – староста Забережського старостинського 

округу № 2 

Головатчук  Роман Мирославович – староста Іваниківського старостинського 

округу № 3 

Остапчук Микола Володимирович – староста Похівського старостинського 

округу № 4 

Дрогомирецький Іван Петрович – староста Жураківського старостинського 

округу № 5  

Мороз Марія Миколаївна – cтароста  Грабовецького старостинського округу       

№ 6 

Глодан Ярослав Ярославович – староста  Старунського  старостинського округу  

№ 7 

Міщук Наталія Михайлівна – староста Підгірського старостинського округу № 8 

Гаврилюк Любов Євстахіївна – староста   Глибівського старостинського округу 

№ 9 

Дем’янюк Тетяна Ярославівна – староста Глибоківського старостинського 

округу № 10 

Надрага Надія Тарасівна – староста Саджавського старостинського округу № 11 

Петришин Василь Михайлович – староста  Хмелівського старостинського округу 

№ 12 

Маланюк Наталія Петрівна – спеціаліст - юрист селищної ради 

Дрогомирецький Василь Михайлович – директор КУ “Центр надання соціальних 

послуг Богородчанської селищної ради” 
 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                       Ігор Семків 

виконавчого комітету 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 74-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення тарифу на послуги централізованого                           

водопостачання та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву Комунального підприємства «Богородчанське 

виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» щодо 

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення відповідно до частини 10 ст. 31 Закону України "Про житлово-

комунальні послуги", згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01. 06. 

2011 року № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги", керуючись Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",                                                                                                                                                                      

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                                                  

1. Встановити з 01 травня 2021 року такі тарифи на послуги 

централізованого водопостачання з ПДВ:  

- населення – 20,00 грн. за 1 м³; 

- бюджетні установи – 31,05 грн. за 1 м³; 

- інші – 31,05 грн. за 1 м³. 

2. Встановити з 01 травня 2021 року такі тарифи на послуги 

централізованого водовідведення з ПДВ:  

- населення – 21,00 грн. за 1 м³; 

- бюджетні установи – 27,00 грн. за 1 м³; 

- інші – 27,00 грн. за 1 м³. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 

12.12.2019 року № 887.                                                                 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 75-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про затвердження тарифу на послуги з вивезення                                                                     

та захоронення твердих побутових відходів 

 

         Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», розглянувши клопотання 

Богородчанського ВЖРЕП № 102 від 05 квітня 2021 року про зміну тарифу на 

вивезення твердих побутових відходів у зв’язку із збільшенням мінімальної 

заробітної плати, подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та 

підвищенням послуги з вивезення ТПВ перевізником КП «Старобогородчанської 

сільської ради»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Затвердити тариф на послуги з вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів на території селища з 01 травня 2021 року з ПДВ: 

 

   - для населення                                                                                                19,67 

грн./особу 

   - для бюджетних установ та організацій                                                           201,60 

грн./м³ 

   - для інших споживачів                                                                                       262,08 

грн./м³  

 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому № 491 від 

13.02.2018 року. 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 
 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 76-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про закінчення опалювального сезону 2020/21 року 

 

            Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (із змінами), п. 

2 розпорядження облдержадміністрації від 29.03.2021 року № 90 «Про 

закінчення опалювального сезону 2020/21 року», 

                                                                                                                                                     

виконком селищної ради вирішив:                                                                                           

 

1. Закінчити опалювальний сезон 2020/21 року для ДП «Теплокомуненерго» 

та котелень бюджетних установ 15 квітня 2021 року. 

 

2.  За умови перевищення середньої добової температури зовнішнього 

повітря 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб, що передбачено 

пунктом 7.9.4 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 

14.02.2007 року № 71, опалювальний сезон 2020/21 року закінчити раніше 

визначеного терміну. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання рішення та узагальнення інформації 

покласти на відділ економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури 

(Д. Карабет). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 77-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр.  Андрусяк Марії 

Федорівни: село Ластівці, вул. Чорновола, 31 А 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Андрусяк Марії Федорівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку по вул. Чорновола в селі Ластівці,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Андрусяк Марії Федорівни: 

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

Чорновола, 31 А. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 78-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Вірстюка Михайла 

Антоновича: селище Богородчани, вул. Хомишина, 21 В/5 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Вірстюка Михайла Антоновича про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Хомишина в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу гаражу гр. Вірстюка Михайла Антоновича: Івано-

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

Хомишина, 21 В/5. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 79-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мотуза Ярослава 

Михайловича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 24 А/18 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Мотуза Ярослава Михайловича про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Шевченка в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу гаражу гр. Мотуза Ярослава Михайловича: Івано-

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

Шевченка, 24 А/18. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 80-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна (магазину 

«Олександра»): селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 6 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Хоробчука Ярослава Антоновича про присвоєння 

поштової адреси об’єкту нерухомого майна (магазину «Олександра») по вул.       

Б. Хмельницького в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (магазину «Олександра»)  

гр. Хоробчука Ярослава Антоновича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 6. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 81-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Скрипник Лідії 

Василівни: село Глибівка, вул. Шевченка, 137 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Скрипник Лідії Василівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку по вул. Шевченка в селі Глибівка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

змінити поштову адресу житловому будинку гр. Скрипник Лідії Василівни з: 

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

Лісова, 52 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Глибівка, вул. Шевченка, 137. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 82-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Олійник Тетяни 

Василівни: селище Богородчани, вул. Молодіжна бічна, 12 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Олійник Тетяни Василівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку по вул. Молодіжна бічна в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Олійник Тетяни Василівни: 

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

Молодіжна бічна, 12. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 83-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Яблончуку Роману Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Яцківа, 8 до центральної мережі водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Яблончука Р. Б. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Яцківа, 8 до центральної мережі водовідведення, враховуючи 

погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

надати гр. Яблончуку Роману Богдановичу дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Яцківа, 8 до 

центральної мережі водовідведення. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 84-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Момоту Юрію Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Весняна, 1 в селі Скобичівка до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Момота Ю. І. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Весняна, 1 села Скобичівка 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:   

 

 

надати гр. Момоту Юрію Івановичу дозвіл на виготовлення проектно-технічної 

документації на приєднання житлового будинку по вул. Весняна, 1 села 

Скобичівка до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 85-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Вірстюку Андрію Йосиповичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Могильницького, 34 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Вірстюка А. Й. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Могильницького, 34 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:   

 

 

надати гр. Вірстюку Андрію Йосиповичу дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Могильницького, 34 до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 86-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Матіїву Андрію  Степановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання окремих конструктивних 

елементів благоустрою по вул. Шевченка (між будинками № 46 та 46 А) до 

центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Матіїва А. С. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання окремих конструктивних 

елементів благоустрою по вул. Шевченка (між будинками № 46 та 46 А) 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:   

 

 

надати гр. Матіїву Андрію Степановичу дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання окремих конструктивних елементів 

благоустрою по вул. Шевченка (між будинками № 46 та 46 А)  до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 87-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Дмитерко Ірині Ярославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

провулку Вишневий, 6 до центральної мережі водопостачання 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Дмитерко І. Я. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по провулку 

Вишневий, 6 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. Дмитерко Ірині Ярославівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по провулку 

Вишневий, 6 до центральної мережі водопостачання. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 88-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Труніній Мар’яні Володимирівні 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. Труніної Мар’яни 

Володимирівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Труніній Мар’яні Володимирівні, 04.07.1994 р. н., 

жительці села Ластівці, вул. Л. Українки, 97. 

 

2. Видати гр. Труніній Мар’яні Володимирівні 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 06 квітня 2021 року № 89-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Дирів Світлані Іванівні 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. Дирів Світлани Іванівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Дирів Світлані Іванівні, 07.04.1961 р. н., жительці 

села Глибоке, вул. Сагайдачного, 40. 

 

2. Видати гр. Дирів Світлані Іванівні 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 06 квітня 2021 року № 90-6/2021 

селище Богородчани 

 

                                                                                                                                                           

Про надання гр. Мосорко Марії Йосипівні 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. Мосорко Марії Йосипівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Мосорко Марії Йосипівні, 01.07.1961 р. н., жительці 

села Ластівці, вул. Чорновола, 20. 

 

2. Видати гр. Мосорко Марії Йосипівні 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 06 квітня 2021 року № 91-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про розірвання з Ткачуком Андрієм Костянтиновичем договору про 

тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу 

 

 

         Розглянувши заяву Ткачука Андрія Костянтиновича про розірвання 

договору про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу 

по вул. Шевченка в селищі Богородчани у зв’язку з припиненням 

підприємницької діяльності, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Розірвати договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу по вул. Шевченка в селищі Богородчани за згодою 

сторін, у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука    

 

  

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 92-6/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про укладення з гр. Бардзієм Любомиром Юрійовичем договору про 

тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Бардзія Любомира Юрійовича про укладення 

договору про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів 

по вул. Шевченка в селищі Богородчани, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами гр. Бардзію Любомиру 

Юрійовичу. 

 

2. Затвердити розрахунок розміру плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу. 

 

3. Відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у населеному 

пункті Богородчани укласти договір про тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу терміном 5 років. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука    

 

  

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 93-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про  укладання додаткової  угоди з 

ФОП Лотвин Наталією Михайлівною 

до договору оренди нежитлового 

приміщення (їдальня) 

Богородчанського ліцею № 1  

 

         Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Лотвин  Наталії  

Михайлівни про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення 

(їдальня) Богородчанського ліцею № 1 від 01.01.2014 року, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Дати згоду на внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення 

(їдальня) Богородчанського ліцею № 1  від 01.01.2014 року в частині зміни 

реквізитів Богородчанської селищної ради (орендодавець). 

2. Богородчанській селищній раді укласти додаткову угоду до договору оренди 

нежитлового приміщення (їдальня) Богородчанського ліцею № 1  від 01.01.2014 

року. 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав  Заремба 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 94-6/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                          

Про взяття на квартирний облік гр. Білянського Павла Миколайовича  

 

         Розглянувши заяву та документи квартирної справи гр. Білянського Павла 

Миколайовича,                                                             

                                                                                                                                                                        

виконком селищної ради вирішив:  

                                                                                                                                              

відмовити гр. Білянському Павлу Миколайовичу у взятті на квартирний облік. 

 

Підстава:  1. Згідно з поданими заявником документами він забезпечений 

житловою площею вище рівня мінімального розміру житлової площі на кожного 

члена сім’ї, встановленого в Івано-Франківській області (6 м²). 

  

2. Кабінетом Міністрів України 23. 11. 2016 р. прийнято постанову № 861 “Про 

внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 

1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117, якою 

врегульовано питання постановки на квартирний облік тільки  внутрішньо  

переміщених  осіб  з  числа  інвалідів війни, визначених  у пунктах 11-14 частини 

другої статті 7 Закону України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх 

соціального захисту",  та  членів їх сімей; а також членів сімей загиблих, 

визначених  абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  

пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту". 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 95-6/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                                 

Про надання гр. Білику Роману Львовичу дозволу на зрізання дерева 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Білика Романа Львовича про надання дозволу на 

зрізання аварійного дерева, яке росте біля магазину «Версаль» по вул. Шевченка 

в селищі Богородчани, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

надати гр. Білику Роману Львовичу дозвіл на зрізання аварійного дерева, яке 

росте біля магазину «Версаль» по вул. Шевченка в селищі Богородчани. 

 

  

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 96-6/2021 

селище Богородчани 
 

Про надання гр. Репешку Артуру Петровичу дозволу на зрізання дерева 

 

         Розглянувши заяву гр. Репешка Артура Петровича про надання дозволу на 

зрізання дерева (липи), яке росте біля його будинку по вул. Шевченка, 108 в 

селищі Богородчани, у зв’язку з тим, що воно створює небезпеку для проїжджої 

частини дороги та його майну, відповідно до рішення комісії з обстеження стану 

зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

надати гр. Репешку Артуру Петровичу дозвіл на зрізання дерева (липи), яке росте 

біля його будинку по вул. Шевченка, 108 в селищі Богородчани, у зв’язку з тим, 

що воно створює небезпеку для проїжджої частини дороги та його майну. 

 

  

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 97-6/2021 

селище Богородчани 
 

Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на 

розчистку та утилізацію чагарників на площі 0,06 га по вул. Січових 

Стрільців 

 

         Розглянувши клопотання Жураківського старостинського округу № 5 про 

надання дозволу на  розчистку та утилізацію чагарників на площі 0,06 га по вул. 

Січових Стрільців навпроти будівлі нового храму для облаштування 

автомобільної стоянки для жителів села, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Жураківському старостинському округу № 5 дозвіл на розчистку та 

утилізацію чагарників на площі 0,06 га по вул. Січових Стрільців навпроти 

будівлі нового храму для облаштування автомобільної стоянки для жителів села.  

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 06 квітня 2021 року № 98-6/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Остапишин Наталії Миронівні дозволу на зрізання 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, відповідно до рішення комісії з 

обстеження стану зелених насаджень, 

  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

1. Надати гр. Остапишин Наталії Миронівні дозвіл на зрізання двох акацій 

біля будинку по вул. Я. Мудрого, 5 в селищі Богородчани. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню даних 

дерев. 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 


