
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 09 липня 2021 року № 9                                                                                                                        

селище Богородчани 

___________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради 

О. Білоус – перший заступник селищного голови 

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

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

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 

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» 

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:  



 

Р. Мотуз, О. Бойчук, М. Остапчук, Т. Дем'янюк, І. Павлюк, М. Яцейко 

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

  

1. Про створення комісії з питань визначення порядку та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

2. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька   Павлюка 

І. І. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З. І. 

3. Про затвердження висновку щодо усунення перешкод у вихованні і 

спілкуванні з внучкою та визначення способів участі дідуся Павлюка І. П. та 

бабусі Павлюк О. С. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З. І. 

4. Про укладення договору щодо надання послуги з патронату над дитиною з 

патронатним вихователем Котюк М. Я. 

5. Про надання дозволу Чабак І. Я. на реєстрацію місця проживання малолітньої 

дитини Чабака А. О. 

6. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання малолітньої 

дитини Мироновича А. А. з матір’ю Стефанишин М. С. 

7. Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця 

проживання дитини Ковальчука Матвія Володимировича, 05.12.2016 року 

народження, для його тимчасового виїзду за межі України. 

8. Про переведення дитини, позбавленої батьківського піклування, Годованець 

Анни Михайлівни, з квартирного обліку Горохолинської сільської ради на 

квартирний облік Богородчанської селищної ради. 

9. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Стефурин Віталіни 

Мирославівни: селище Богородчани, вул. Вільхова, 37. 

10.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Пороговської Ганни 

Василівни: село Саджава, вул. Зелена, 111 А. 

11.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Іващенка Андрія 

Васильовича: село Іваниківка, вул. Садова, 4 А. 

12.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Рошко Світлани 

Михайлівни: село Іваниківка, вул. Шевченка, 164 Б. 

13.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Мазур Марії 

Василівни: село Підгір’я, вул. Миру, 10. 

14.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Волочія Романа 

Константиновича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/114.  



15.  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна ПП 

«Євросервіс»: селище Богородчани, вул. Шевченка, 97/2 та 97/3. 

16.  Про присвоєння поштової адреси Старунській амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини: село Старуня, вул. Миру, 90 А. 

17.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Кадука Дмитра 

Васильовича. 

18.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гречанюка Ігоря 

Михайловича. 

19.  Про надання гр. Вірсті Тарасу Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Богдана Хмельницького, 44 до центральної мережі водовідведення. 

20.  Про надання гр. Микитюку Михайлу Дмитровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 79/1  до центральної мережі водовідведення. 

21.  Про надання гр. Мацюк Валентині Богданівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

22.  Про надання гр. Дреботу Йосипу Миколайовичу статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

23.  Про надання гр. Мосюку Миколі Андрійовичу статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

24.  Про надання гр. Івасику Владиславу Дмитровичу статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

25.  Про надання гр. Щерб ̓ як Мар’яні Іванівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

26.  Про  визнання гр. Бойка Романа Романовича основним квартиронаймачем. 

27.  Про надання  товариству з обмеженою відповідальністю «Георозвідка» 

дозволу на проведення геофізичних досліджень з метою пошуків газу на 

території Богородчанської територіальної громади (с. Саджава, с. Глибоке). 

28.  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

29.  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

30.  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

31.  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

32.  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

33.  Про надання Білогану Ярославу Богдановичу дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. 

34.  Про розгляд заяви ФОП Чиша Назара Анатолійовича щодо надання дозволу 

на розміщення атракціонів. 

35.  Про затвердження графіку роботи тренажерного залу в с. Глибоке. 



2. Голосування за порядок денний в цілому: 

за – 25  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали:  Про створення комісії з питань визначення порядку та умови 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 169-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

2. Слухали:  Про затвердження висновку щодо визначення способу участі 

батька   Павлюка І. І. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З. І.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 170-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

3. Слухали:  Про затвердження висновку щодо усунення перешкод у вихованні 

і спілкуванні з внучкою та визначення способів участі дідуся Павлюка І. П. та 

бабусі Павлюк О. С. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З. І.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 171-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

4. Слухали:  Про укладення договору щодо надання послуги з патронату над 

дитиною з патронатним вихователем Котюк М. Я.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 172-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

5. Слухали:  Про надання дозволу Чабак І. Я. на реєстрацію місця проживання 

малолітньої дитини Чабака А. О.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 173-9/2021 додається. 



          Одноголосно 

6. Слухали:  Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Мироновича А. А. з матір’ю Стефанишин М. С.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 174-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

7. Слухали:  Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини Ковальчука Матвія Володимировича, 

05.12.2016 року народження, для його тимчасового виїзду за межі України.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 175-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

8. Слухали:  Про переведення дитини, позбавленої батьківського піклування, 

Годованець Анни Михайлівни, з квартирного обліку Горохолинської сільської 

ради на квартирний облік Богородчанської селищної ради.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 176-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

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

Віталіни Мирославівни: селище Богородчани, вул. Вільхова, 37.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 177-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

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

Пороговської Ганни Василівни: село Саджава, вул. Зелена, 111 А.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 178-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

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

Андрія Васильовича: село Іваниківка, вул. Садова, 4 А.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 179-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

12. Слухали:  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Рошко 

Світлани Михайлівни: село Іваниківка, вул. Шевченка, 164 Б.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 180-9/2021 додається. 



          Одноголосно 

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

Марії Василівни: село Підгір’я, вул. Миру, 10.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 181-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

14. Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Волочія Романа 

Константиновича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/114.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 182-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

15. Слухали:  Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна ПП 

«Євросервіс»: селище Богородчани, вул. Шевченка, 97/2 та 97/3.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 183-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

16. Слухали:  Про присвоєння поштової адреси Старунській амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини: село Старуня, вул. Миру, 90 А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 184-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

17. Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Кадука Дмитра 

Васильовича.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 185-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

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

Ігоря Михайловича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 186-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

19. Слухали:  Про надання гр. Вірсті Тарасу Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Богдана Хмельницького, 44 до центральної мережі 

водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 187-9/2021 додається. 



          Одноголосно 

20. Слухали:  Про  надання гр. Микитюку Михайлу Дмитровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 79/1  до центральної мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 188-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

21. Слухали:  Про  надання гр. Мацюк Валентині Богданівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 189-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

22. Слухали:  Про  надання гр. Дреботу Йосипу Миколайовичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 190-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

23. Слухали:  Про  надання гр. Мосюку Миколі Андрійовичу  статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 191-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

24. Слухали:  Про  надання гр. Івасику Владиславу Дмитровичу  статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 192-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

25. Слухали:  Про  надання гр. Щерб ̓ як Мар’яні Іванівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 193-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

26. Слухали:  Про  визнання гр. Бойка Романа Романовича основним 

квартиронаймачем.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 194-9/2021 додається. 

          Одноголосно 



27. Слухали:  Про  надання  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Георозвідка» дозволу на проведення геофізичних досліджень з метою пошуків 

газу на території Богородчанської територіальної громади (с. Саджава, с. 

Глибоке).  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 195-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

28. Слухали:  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-

МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 196-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

29. Слухали:  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-

МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 197-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

30. Слухали:  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-

МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 198-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

31. Слухали:  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-

МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 199-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

32. Слухали:  Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-

МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 200-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

33. Слухали:  Про надання Білогану Ярославу Богдановичу дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 201-9/2021 додається. 

          Одноголосно 



34. Слухали:  Про розгляд заяви ФОП Чиша Назара Анатолійовича щодо 

надання дозволу на розміщення атракціонів.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 202-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

35. Слухали:  Про  затвердження графіку роботи тренажерного залу в с. Глибоке.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 203-9/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 169-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про створення комісії з питань визначення порядку та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

         На виконання Порядку та умов надання у  2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

та на виконання постанови Кабінету Міністрів від 26.05.2021 року № 615 «Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримку малих групових будинків»,   

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Утворити комісію з питань визначення порядку та умови надання  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа та затвердити її персональний склад (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань визначення порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 



будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа (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 09.07.2021 № 169-9/2021 

 

 

 

СКЛАД 

  комісії селищної ради з питань визначення порядку та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

 

Заремба 

Ростислав Дмитрович  
                - 

               голова селищної ради, 

               голова комісії 

      

Римарук Василь 

Володимирович 
- 

начальник служби у справах 

дітей селищної ради, заступник 

голови комісії 

      

Штука Леся  

Василівна 
- 

завідувач сектору з 

питань сімейних форм 

виховання дітей служби у 

справах дітей селищної ради, 

секретар комісії 

  

Члени комісії: 

  

Бойчук Олександр                          -                   заступник селищного голови     

Михайлович 

  

Дрогомирецький 

Василь Михайлович  
- 

директор комунальної установи 

«Центр надання соціальних 

послуг Богородчанської 

селищної ради» 

  

Колотайло Інна 

Ярославівна 
- 

начальник відділу соціальної 

роботи комунальної установи 

«Центр надання соціальних 

послуг Богородчанської 

селищної ради» 

  



Ковальчук Надія 

Романівна 

  

  

Приймак 

Надія    Богданівна 

- 

  

  

  

- 

   

заступник начальника відділу 

економічного розвитку, 

інвестицій та інфраструктури 

селищної ради 

  

головний спеціаліст-юрист 

юридичного відділу селищної 

ради 

  

Сікора Сергій  

Ярославович 
- 

завідувач сектору архітектури та 

містобудування- головний 

архітектор селищної ради  

 

Хімчак Михайло 

Васильович 

  

- 

  

 

заступник керуючого справами - 

начальник фінансового 

управління селищної ради  

  

  

  

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                          Ігор Семків 

виконавчого комітету 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                         від 09.07.2021 р. № 169-9/2021 

 

 

Положення 

про комісію з питань визначення порядку та умови надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 
 

І. Загальні положення 

1.1. Місцева комісія з питань визначення порядку та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, є консультативно-дорадчим органом. 

1.2. Головою місцевої  комісії є селищний голова, заступником голови 

комісії є начальник служби у справах дітей селищної ради. 

1.3. До складу місцевої комісії входять представники структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, 

містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, 

юридичної служби, центру соціальних служб, уповноважені представники 

громадськості та інших установ (за їх згодою). 

  

ІІ. Повноваження місцевої комісії 

2.1. Визначення порядку та умови надання субвенції за напрямами, 

передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку 

та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, підготовка відповідних 

пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної 

проектної документації, кількості малих групових будинків та дітей, які 

перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат. 

2.2. Формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають 

на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за 

наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у 

разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання 

житла. 

2.3. Затвердження списку осіб для виплати грошової компенсації із 

визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До загального 



списку не включаються особи, яким було виділено грошову компенсацію за 

рахунок субвенції у попередньому році. 

2.4. Місцева комісія надає погодження щодо: 

- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом 

дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому 

числі за рахунок грошової компенсації; 

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, 

житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального 

ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу; 

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для 

розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/ реконструкцію 

житла для дитячих будинків сімейного типу; 

2.5. Місцева комісія здійснює проведення перевірки щодо: 

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, особи з їх числа; 

- наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік 

їх, як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

- наявності документів про перебування особи на квартирному обліку; 

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 

11 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

- стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбається. 

2.6. Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за 

напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених 

пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, протягом 30 

днів з дати набрання чинності цими Порядком та умовами. Рішення Комісії 

оформляється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, та 

подається до селищної ради для затвердження в установленому законодавством 

порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття. 

2.7.Формування та використання показників місцевих бюджетів 

проводиться за напрямами відповідно до розподілу, визначеного регіональною 

комісією згідно з пунктом 8 Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

і за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно 

від економічної суті платежу. 

 

ІІІ. Процедурні питання 



3.1. Після отримання копії рішення від Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за 

напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, комісією для прийняття відповідного рішення подаються такі 

документи: 

1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для осіб, 

зокрема осіб з інвалідністю: 

-акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), 

складений комісією з метою визначення його придатності/непридатності для 

проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності 

необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, 

електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення; 

-звіт про оцінку майна; 

-фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 

-копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), 

яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

-довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні 

(будинку, квартирі), що придбається; 

-згода особи на проживання в житлі, яке для неї придбається (на момент 

оформлення купівлі-продажу); 

-рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону 

України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні” (необхідний у разі придбання житла на вторинному ринку, у разі його 

підготовки за рахунок субвенції — додається після його підготовки); 

2) для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення малих 

групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу і проектна 

документація на будівництво об’єкта; 

3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного типу: 

проектна пропозиція та копія (завірена в установленому порядку) 

експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва 

об’єкта незалежно від вартості будівництва; 

-акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) (додаток 

2), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує 

капітального ремонту/реконструкції, складений місцевою комісією з метою 

визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами 

огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема 

санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та 

водовідведення, системи опалення; 

-копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), 

яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

-фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 



4) для розроблення проектної документації крім документів, зазначених у 

підпунктах 2 і 4 цього пункту, Івано-Франківській обласній державній 

адміністрації  інформація про: 

-віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури 

соціального спрямування, зокрема закладів освіти та закладів охорони здоров’я; 

-визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці територіальної 

громади щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у форми виховання, наближені до сімейних. 

Комісії подаються особами виключно ті документи, які не перебувають у 

володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, в 

паперовому вигляді або із застосуванням засобів Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг. 

Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа складу 

місцевої комісії без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у 

заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших 

суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або 

організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до 

законодавства. 

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію щодо 

наявності/відсутності в особи, яка подає документи для отримання грошової 

компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на 

якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності). 

3.2. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу 

визначається з розрахунку на 10 дітей (зокрема рідних) і двох батьків-

вихователів за такою формулою: 

ГВЖ = (21 Ч 12 + 10 + (10 Ч Nі)) Ч Вг Ч Км, 

де ГВЖ — гранична вартість житла; 

21 — 21 кв. метр загальної площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця 

та кожного з батьків-вихователів; 

12 — кількість осіб (дітей та батьків-вихователів); 

10 — 10 кв. метрів загальної площі на сім’ю; 

(10 Ч Nі): 10 — додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з 

інвалідністю, Nі — кількість дітей з інвалідністю; 

Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла в населеному 

пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу; 

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі 

житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і міст 

обласного значення. 

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому 

буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, обчислюється 

відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону. 



Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість 

придбання житла для дитячих будинків сімейного типу не може перевищувати 

вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст 

обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст 

обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза. 

У разі придбання житла для дитячого будинку сімейного типу враховуються 

витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не 

призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно 

до цього пункту. 

13. Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою 

формулою: 

ГВЖ = 31 + 10 Ч Вг Ч Км, 

де ГВЖ — гранична вартість житла; 

31 — 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) 

будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не 

менше середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у 

відповідному населеному пункті; 

10 — додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю; 

Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного 

пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку; 

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі 

житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і міст 

обласного значення. 

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем 

перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно до 

нормативно-правових актів Мінрегіону. 

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість 

придбання житла не може перевищувати вартості спорудження житла, 

збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з 

населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з 

населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза. 

У разі придбання житла особами враховуються витрати на придбання 

земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до 

перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту. 

3.4. Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з державного, 

місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, 

здійснюється залежно від віку особи: 

-для осіб від 23 років до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла з 

подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 

50 відсотків - у 2023 році та наступних роках; 

-для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла 

компенсується з державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова 

компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за рахунок 

місцевих бюджетів. 

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших 

джерел, не заборонених законодавством. 



3.5. Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку 

здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 100 відсотків граничної 

вартості житла. 

3.6. Житло придбається шляхом укладення договору купівлі-продажу, 

однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом 

десяти років. 

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що 

посвідчує договір купівлі-продажу, за зверненням органу опіки та піклування, 

підготовленим місцевим розпорядником, відповідно до вимог законодавства. 

Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання 

житла особою після досягнення 23-річного віку. 

3.7. Комісія у своїй роботі керується Порядком підтримки малих групових 

будинків та Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, затверджених Постановою кабінету міністрів від 

26.05.2021 р. № 615. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                              Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 170-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька   

Павлюка І. І. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З. І. 

 

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», враховуючи рішення комісії з 

питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 02.07.2021 року 

№ 22 «Про визначення способу участі батька Павлюка Івана Ігоровича, 

07.07.1989 року народження, жителя м. Івано-Франківськ,  вул. І. Франка, буд. 

36, кв.13, у вихованні малолітньої дитини Павлюк Злати Іванівни, 13.11.2019 

року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною Романівною, 

05.08.1996 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. № 41-А» та з 

метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних 

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок  про визначення способу участі батька  Павлюка 

Івана Ігоровича, 07.07.1989 року народження, жителя м. Івано-Франківськ,  вул. 

І. Франка, буд. 36, кв. 13, у вихованні малолітньої дитини Павлюк Злати Іванівни, 

13.11.2019 року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною 

Романівною, 05.08.1996 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. 

№ 41-А, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова               Ростислав Заремба 

 

 



                                                                     Додаток 

                      до рішення виконавчого комітету 

                      від 09.07.2021 р. № 170-9/2021 

 

Висновок 

щодо визначення порядку та способів участі Павлюка Івана Ігоровича  

у вихованні малолітньої дочки Павлюк Злати Іванівни  

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

02.07.2021 року розглянула документи, подані службою у справах дітей 

Богородчанської селищної ради щодо участі Павлюка Івана Ігоровича, 

07.07.1989 року народження, жителя м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 

буд № 34, кв. № 47 (місце реєстрації: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. № 

36, кв. № 13) у вихованні малолітньої дочки Павлюк Злати Іванівни, 07.11.2019 

року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною Романівною, 

05.08.1993 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. № 41-А, 

Богородчанської ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

15.09.2018 року Павлюк Іван Ігорович та Павлюк Христина Романівна 

зареєстрували шлюб та почали проживати спільно. У подружжя 07.11.2019 року 

народилася дочка Злата. 

У грудні 2020 року шлюб між подружжям було розірвано. Дитина на даний 

час проживає зі своєю матір’ю в с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. № 41-А. 

В своїй заяві Павлюк Іван Ігорович просить встановити час та місце 

зустрічей з дочкою: в першу і третю суботу місяця, другу і четверту неділю 

місяця з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. без присутності матері з можливістю  

забирати дитину за місцем проживання батька; в другу і четверту середу місяця 

з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за місцем проживання матері в її присутності. 

Службою у справах дітей селищної ради 17.06.2021 року проведено бесіду 

з матір’ю дитини  Павлюк Х. Р. щодо участі батька у вихованні малолітньої 

Злати. Матір дитини просить встановити наступний порядок зустрічей батька з 

дитиною: в першу і третю суботу місяця, другу і четверту неділю місяця з 10 год. 

00 хв. до 16 год. 00 хв. без присутності матері; в другу і четверту середу місяця з 

10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. у присутності матері за місцем проживання дитини, 

у зв’язку з тим, що дитина отримує грудне вигодовування, з урахуванням режиму 

сну і віку дитини; у день народження батька з 12 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. без 

присутності матері. 

Службою у справах дітей селищної ради 30.06.2021 року повторно 

проведено бесіду з батьком Павлюком І. І. та матір’ю дитини  Павлюк Х. Р., в 

результаті якої компромісу між колишнім подружжям щодо зустрічей батька з 

дитиною не досягнуто.  

Матір дитини Павлюк Х. Р. не заперечує щодо зустрічей та спілкування 

батька з дитиною та просить встановити наступний порядок зустрічей батька з 

дитиною: в першу і третю суботу місяця, другу і четверту неділю місяця з 10 год. 

00 хв. до 16 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем проживання батька; в 

другу і четверту середу місяця з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. у присутності 

матері за місцем проживання дитини, у зв’язку з тим, що дитина отримує грудне 

вигодовування, з урахуванням режиму сну і віку дитини; у день народження 



батька з 12 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем 

проживання батька. 

Батько дитини Павлюк І. І. просить встановити наступний порядок його 

участі у вихованні дитини: в першу, третю, п’яту суботу місяця, другу і четверту 

неділю місяця з 9 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем 

проживання батька; щосереди з 9 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. четверга, без 

присутності матері, для відвідування дитиною приватного дитячого закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Smartik», за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Шевченка, буд. № 34-Б.; врахувати день народження дитини (наступний 

день після дня народження), день народження та іменини батька, дні народження 

родичів, релігійні свята та день батька. 

Відповідно до акту обстежень житлово-побутових умов Павлюка Івана 

Ігоровича від 29.06.2021 року, наданого службою у справах дітей Івано-

Франківської міської ради, проживає в квартирі, яка складається з трьох кімнат, 

кухні-студії, в помешканні чисто, прибрано та затишно, наявні всі необхідні 

меблі та побутова техніка. Є окрема, облаштована дитяча кімната. 

В ході бесіди з Павлюком І. І. та Павлюк Х. Р. 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 з малолітньою Златою, які будуть встановлені 

комісією.  

Павлюк І. І. та Павлюк  Х. Р. ознайомлені з тим, що рішення комісії з 

питань захисту прав дитини селищної ради є обов’язковим до виконання і, у разі 

відхилення від його виконання, кожна із сторін має право звернутися із позовом 

д2о суду. 

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

Сімейного кодексу України, пунктом 73 Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи 

вік дитини, виконавчий комітет селищної ради встановив наступний порядок 

участі батька Павлюка Івана Ігоровича, 07.07.1989 року народження, у вихованні 

дитини Павлюк Злати Іванівни, 07.11.2019 року народження:  

- в першу, третю і п’яту суботу місяця, другу і четверту неділю місяця з 10 год. 

00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем проживання батька; 

- у день народження батька з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності 

матері, за місцем проживання батька. 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                  Ігор Семків 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 171-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо усунення перешкод у вихованні і 

спілкуванні з внучкою та визначення способів участі дідуся Павлюка І. П. 

та бабусі Павлюк О. С. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З. І. 

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 

пі2клування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення комісії з 

питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 02.07.2021 року 

№ 23 «Про надання висновку щодо усунення перешкод у вихованні і спілкуванні 

з малолітньою внучкою та визначення способів участі дідуся Павлюка Ігоря 

Павловича, 14.11.1965 року народження та бабусі Павлюк Олесі Степанівни, 

19.07.1966 року народження, жителів м. Івано-Франківськ,  вул. Грушевського, 

буд. № 2, кв. № 36, з малолітньою внучкою Павлюк Златою Іванівною, 07.11.2019 

року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною Романівною, 

05.08.1993 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, № 41-А» та з метою 

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

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок щодо усунення перешкод у вихованні і спілкуванні  з 

внучкою та визначення способів участі дідуся Павлюка Ігоря Павловича, 

14.11.1965 року народження та бабусі Павлюк Олесі Степанівни, 19.07.1966 

року народження, у вихованні малолітньої внучки Павлюк Злати Іванівни, 

07.11.2019 року народження, згідно з додатком. 

2. Службі у справах дітей селищної ради (В. Римарук) надати рішення 

виконавчого комітету до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука.  

 

Селищний голова               Ростислав Заремба 

 



        Додаток 

                       до рішення виконавчого комітету 

                       від 09.07.2021 р. № 171-9/2021 

 

 

Висновок 

щодо усунення перешкод у вихованні і спілкуванні з малолітньою онучкою 

та визначення способів участі Павлюка Ігоря Павловича та Павлюк Олесі 

Степанівни з малолітньою онучкою Павлюк Златою Іванівною 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

02.07.2021 року розглянула документи, подані службою у справах дітей 

Богородчанської селищної ради щодо розв’язання спору у справі про усунення 

перешкод, які чинить колишня невістка Павлюк Христина Романівна, 05.08.1993 

року народження у вихованні і спілкуванні з малолітньою онучкою та 

встановлення способів участі дідуся Павлюка Ігоря Павловича, 14.11.1965 року 

народження та бабусі Павлюк Олесі Степанівни, 19.07.1966 року народження, 

жителів м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. № 2, кв. № 36, Івано-

Франківської області, у вихованні малолітньої онучки Павлюк Злати Іванівни, 

07.11.2019 року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною 

Романівною, 05.08.1993 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. 

№ 41-А, Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

У позовній заяві до Богородчанського районного суду Івано-Франківської 

області дід Павлюк Ігор Павлович та баба Павлюк Олеся Степанівна просять 

зобов’язати Павлюк Христину Романівну усунути перешкоди у їхньому 

спілкуванні з онукою Павлюк Златою Іванівною та встановити наступний 

порядок їх участі у вихованні дитини: 

- друга та четверта субота кожного місяця за місцем їхнього проживання в 

м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. №36 кв. №13, з 09 год. 00 хв. до 20 

год. 00 хв. з можливістю прогулянок по місту і відвідування закладів культури 

з урахуванням погодних умов, стану здоров’я дитини, режиму дня та 

харчування з врахування часу на дорогу за маршрутом Івано-Франківськ - 

Забережжя та у зворотному напрямку; 

- перша та третя неділя кожного місяця за місцем їхнього проживання в 

м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. № 36 кв. № 13, з 09 год. 00 хв. до 20 

год. 00 хв. з можливістю прогулянок по місту і відвідування закладів культури 

з урахуванням погодних умов, стану здоров’я дитини, режиму дня та 

харчування з врахування часу на дорогу за маршрутом Івано-Франківськ - 

Забережжя та у зворотному напрямку; 

- перша та третя середа кожного місяця за місцем проживання діда та баби в 

м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. № 36 кв. № 13, з 09 год. 00 хв. до 20 

год. 00 хв. з можливістю прогулянок по місту і відвідування закладів культури 

з урахуванням погодних умов, стану здоров’я дитини, режиму дня та 

харчування з врахування часу на дорогу за маршрутом Івано-Франківськ - 

Забережжя та у зворотному напрямку; 



- щорічно, наступного дня після Дня народження дитини або в інший день, 

надати можливість бабі й діду додаткового побачення для поздоровлення 

дитини протягом трьох-чотирьох годин без присутності матері, без обмежень 

місця побачення, якщо не припадає чергове побачення по графіку; 

- спільно з онукою відвідувати святкування днів народження, інших свят 

родичів дитини по лінії батька з 09 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв., незалежно від 

дня тижня; 

- відвідування дошкільних закладів освіти незалежно від підпорядкування, типу 

і форми власності онукою за місцем реєстрації дитини в м. Івано-Франківськ з 

врахуванням забезпечення інтересів та всебічного розвитку дитини, при цьому 

фінансові витрати дід та баба залишають за собою. 

Протягом травня та червня 2021 року працівниками служби у справах дітей 

селищної ради та комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

селищної ради проведено бесіди з матір’ю дитини Павлюк Христиною 

Романівною щодо участі Павлюка Ігоря Павловича та Павлюк Олесі Степанівни 

у вихованні онуки. Матір дитини не заперечує щодо зустрічей та спілкування 

діда та баби з онукою та просить встановити наступний порядок їх зустрічей:  

- друга і четверта середа місяця з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. у присутності 

матері; 

- щорічно наступного дня після Дня народження дитини, в присутності матері, 

за місцем проживання дитини. 

В червні 2021 року працівниками служби у справах дітей селищної ради та 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

проведено бесіду з дідом Павлюком Ігорем Павловичем та бабою Павлюк 

Олесею Степанівною щодо їхньої участі у вихованні малолітньої онучки Павлюк 

Злати Іванівни. В ході бесіди дід і баба підтвердили свої позовні вимоги. 

Відповідно до акту обстежень житлово-побутових умов сім’ї Павлюка 

Ігоря Павловича та Павлюк Олеся Степанівни від 24.05.2021 року, наданого 

службою у справах дітей Івано-Франківської міської ради, сім’я проживає в 

трьох кімнатній квартирі, в помешканні чисто, прибрано та затишно, наявні всі 

необхідні меблі та побутова техніка. Є окрема, облаштована дитяча кімната. 

В ході бесід з дідом Павлюком І. П. і бабою Павлюк О. С. та мамою  

Павлюк Х. Р. 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 з малолітньою Златою, які 

будуть встановлені комісією та судом. 

Матері дитини Павлюк Х. Р. роз’яснено законодавство щодо участі діда та 

баби у вихованні дитини та попереджено про неприпустимість вчинення 

перешкод у спілкуванні діда Павлюка І. П. і баби Павлюк О. С. з дитиною 

відповідно до визначеного порядку їхньої участі у вихованні онучки. 

На підставі вивчених документів, відповідно до частини 1 статті 257 

Сімейного кодексу України, виконавчий комітет селищної ради встановив 

наступний порядок участі діда Павлюка Ігоря Павловича, 14.11.1965 року 

народження та баби Павлюк Олесі Степанівни, 19.07.1966 року народження, 

жителів м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. № 2, кв. № 36, Івано-



Франківської області, у вихованні малолітньої онучки Павлюк Злати Іванівни, 

07.11.2019 року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною 

Романівною, 05.08.1993 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, № 

41-А, Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області:  

- перша, третя та п’ята середа місяця з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. без 

присутності матері, за місцем проживання діда та баби. 

враховуючи визначений порядок участі батька Павлюка Івана Ігоровича, 

07.07.1989 року народження, жителя м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 

буд № 34, кв. № 47 (місце реєстрації: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. № 

36, кв. № 13): 

- в першу, третю і п’яту суботу місяця, другу і четверту неділю місяця з 10 год. 

00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем проживання батька; 

- у день народження батька з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності 

матері, за місцем проживання батька. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету        Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 172-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про укладення договору щодо надання послуги з патронату над дитиною з 

патронатним вихователем Котюк М. Я. 

  

     На виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення соціальн2ого захисту дітей та підтримки сімей з 

дітьми“, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови  

Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 “Деякі питання патронату над 

дитиною“, рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 02.07.2021 року №20, «Про рекомендацію органу опіки та 

піклування Богородчанської селищної ради щодо доцільності  укладення 

договору про надання послуги з патронату над дитиною з патронатним 

вихователем Котюк Марією Ярославівною, 21.04.1956 року народження, 

жителькою  с. Глибівка,  вул. Шевченка, буд. 86» та з метою створення належних 

умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1.  Укласти договір  про  надання послуги з патронату над дитиною з 

патронатним вихователем Котюк Марією Ярославівною, 21.04.1956 року 

народження, жителькою с. Глибівка,  вул. Шевченка, буд. 86. 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука.  

 

Селищний голова                        Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 173-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу Чабак І. Я. на реєстрацію місця проживання 

малолітньої дитини Чабака А. О. 

        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 02.07.2021 року №25 

«Про доцільність надання Чабак Інні  Ярославівні, 28.08.1999 року народження, 

жительці смт Богородчани, вул. Грушевського, буд. №2, кв. №36, дозволу на 

реєстрацію місця проживання новонародженої дитини Чабака Артема 

Олександровича,  28.03.2021 року народження, без згоди батька Тепчука 

Олександра Сергійовича, 13.09.1993 року народження, жителя м. Коломия, вул. 

Леонтовича, буд. №30, кв. №34, Коломийського району Івано-Франківської 

області» та метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та 

законних інтересів дітей 

                виконком селищної ради вирішив:   

1. Надати Чабак Інні Ярославівні, 28.08.1999 року народження, жительці смт 

Богородчани, вул. Грушевського, буд. № 2, кв. № 36, дозвіл на реєстрацію 

місця проживання новонародженої дитини Чабака Артема Олександровича,  

28.03.2021 року народження, за адресою: смт Богородчани, вул. 

Грушевського, буд. № 2, кв. № 36, без згоди батька Тепчука Олександра 

Сергійовича, 13.09.1993 року народження, жителя м. Коломия, вул. 

Леонтовича, буд. № 30, кв. № 34, Коломийського району Івано-Франківської 

області.  

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука.  

Селищний голова                       Ростислав Заремба 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 174-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Мироновича А. А. з матір’ю Стефанишин М. С. 

 

         Керуючись 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», 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 02.07.2021 року № 24 «Про надання висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини Мироновича Андрія 

Андрійовича, 15.01.2012 року народження, який проживає з матір’ю 

Стефанишин Маріанною Степанівною, 21.01.1991 року народження, в 

с. Жураки, вул. Гагаріна, буд. № 5» та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої дитини  

Мироновича Андрія Андрійовича, 15.01.2012 року народження,  з матір’ю 

Стефанишин Маріанною Степанівною, 21.01.1991 року народження, згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова                Ростислав Заремба 



                                     Додаток 

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                від 09.07.2021 р. № 174-9/2021            

 

Висновок 

щодо визначення місця проживання 

малолітнього  Мироновича Андрія Андрійовича 

з матір`ю Стефанишин Маріанною Степанівною 

 

          Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

02.07.2021 року розглянула заяву та матеріали, подані громадянкою Стефанишин 

Маріанною Степанівною, 21.01.1991 року народження, жителькою с. Жураки, 

вул. Гагаріна, буд. № 5, щодо визн2ачення місця проживання малолітнього сина 

Мироновича Андрія Андрійовича, 15.01.2012 року народження. 

         Встановлено, що 15.03.2011 року Стефанишин Маріанна Степанівна з 

Мироновичем Андрієм Романовичем одружилися, у шлюбі у них народився син 

Андрій. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб був розірваний 

згідно з рішенням Богородчанського районного суду від 08.04.2014 року, справа 

№ 338/352/14-ц. 

         Згідно з заявою Мироновича Андрія Романовича, 08.08.1980 року 

народження, жителя с. Кукезів, вул. Шевченка, буд. № 75, Львівського району 

Львівської області, встановлено, що він не заперечує проти визначення місця 

проживання його сина Мироновича Андрія Андрійовича з матір`ю Стефанишин 

Маріанною Степанівною. 

         Згідно з характеристикою Старояричівського старостинського округу 

Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області від 

29.06.2021 року № 417, Миронович Андрій Романович проживає по 

вул. Шевченка, буд. № 75, в с. Кукезів Львівського району Львівської області. 

Одружений, має малолітню дитину. За час проживання в селі скарг до  

старостинського округу на нього не поступало. Доброзичливий, в добрих 

стосунках із сусідами. 

         17.05.2021 року комісією у складі начальника відділу у справах дітей, сім’ї 

та з питань соціального захисту населення Новояричівської селищної ради 

Львівського району Львівської області Ждан О. М., головним спеціалістом 

відділу Рубаха І. М., старостою Старояричівського старостинського округу 

Рибак В. І. проведено обстеження житлово-побутових умов проживання 

громадянина Мироновича Андрія Романовича, за місцем його проживання, в 

результаті якого встановлено, що в будинку створені всі необхідні умови для 

проживання, виховання та розвитку дітей. Конфліктів між членами сім’ї не 

виникає, складних життєвих обставин не виявлено, потреби дітей 

задовольняються. 



         Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї від 20.05.2021 року, складеним 

відділом у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення 

Новояричівської селищної ради, умови проживання Мироновича Андрія 

Романовича задовільні, ознаки складних життєвих обставин в сім’ї відсутні. 

         Згідно з довідкою Жураківського старостинського округу № 5 

Богородчанської селищної ради від 23.02.2021 року № 181, за адресою: 

с. Жураки, вул. Гагаріна, буд. № 5, зареєстровані: Стефанишин Маріанна 

Степанівна, 21.01.1991 року народження, Миронович Андрій Андрійович, 

15.01.2012 року народження. 

         Згідно з характеристикою Жураківського старостинського округу № 5 

Богородчанської селищної ради від 29.06.2021 року № 90/11-05/25 на 

громадянку Стефанишин Маріанну Степанівну, встановлено, що вона 

зарекомендувала себе з позитивної сторони, бере активну участь в громадському 

житті села, працьовита, ініціативна, доброзичлива, займається вихованням сина. 

         Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї від 24.06.2021 року, складеним 

Колотайло І. Я., начальником відділу соціальної роботи КУ «Центр надання 

соціальних послуг Богородчанської селищної ради» встановлено, що потреби 

дитини задоволені в повній мірі, мати здатна самостійно долати складні життєві 

обставини. 

         Відповідно до акту обстеження умов проживання від 24.06.2021 року, 

проведеного комісією в складі Римарука В. В., начальника служби у справах 

дітей Богородчанської селищної ради, Грицак С. М., головного спеціаліста 

служби у справах дітей Богородчанської селищної ради, Колотайло І. Я., 

начальника відділу соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради», встановлено, що умови проживання в будинку 

задовільні, створені належні умови для проживання, навчання та розвитку 

дитини. 

         Згідно з характеристикою та довідкою від 17.06.2021 року № 40 

Жураківської гімназії Богородчанської селищної ради, Миронович Андрій 

Андрійович навчається в 3 класі. Також встановлено, що рідні приділяють 

належну увагу щодо виховання дитини. Хлопчик зарекомендував себе як 

старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний учень, має навчальні 

досягнення високого та достатнього рівня, має багато друзів, підтримує дружні 

стосунки з багатьма учнями. 

         Згідно з характеристикою Богородчанської дитячої музичної школи, 

Миронович Андрій Андрійович виконавський, цілеспрямований, спокійний, 

врівноважений і чуйний. І велика заслуга в цьому матері, бабусі і дідуся, які 

систематично привозять хлопчика на уроки. Відчувається їхня сумлінна і 

ретельна опіка над дитиною. 

         Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу України, під час вирішення 

спору щодо місця проживання малолітніх дітей, береться до уваги ставлення 

батьків до виконання своїх батьківських обов’язків та особиста прихильність 

дітей до кожного з них.  



         Відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, та 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 24 від 02.07.2021 

року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно визначити місце 

проживання малолітнього Мироновича Андрія Андрійовича, 15.01.2012 року 

народження, з матір`ю Стефанишин Маріанною Степанівною, 21.01.1991 року 

народження, жителькою с. Жураки, вул. Гагаріна, буд. № 5. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 175-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження 

місця проживання дитини Ковальчука Матвія Володимировича, 05.12.2016 

року народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

         Розглянувши  висновок від 01 липня 2021 року № 15-К про підтвердження 

місця проживання дитини Ковальчука Матвія Володимировича, 05.12.2016 року 

народження, для  його тимчасового виїзду за  межі України, заяву матері 

Ковальчук Наталії Володимирівни, 01.01.1978 року народження, документи, 

передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини (Офіційний 

вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), та інші документи, зібрані службою у 

справах дітей виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

територіальної громади, встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: вул. 

Шевченка, буд. № 10, кв. № 10, смт Богородчани Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області, проживає разом з заявником за адресою: 

вул. Шевченка, буд. № 10, кв. № 10, смт Богородчани Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області. 

         Ураховуючи викладене, керуючись Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, частиною другою статті 19, частиною 

п’ятою  статті 157  Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, відповідно до протоколу № 04 від 02 липня 2021 р. 

засідання комісії з питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність 

інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання 

дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення 



місця проживання дитини, виконавчий комітет Богородчанської  селищної  

ради територіальної громади  

вирішено: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця 

проживання дитини Ковальчука Матвія Володимировича , 05.12.2016 року 

народження, разом з матір’ю Ковальчук Наталією Володимирівною, 01.01.1978 

року народження, для його тимчасового виїзду за межі України. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на профільного 

заступника голови органу, який його видає, Бойчука Олександра Михайловича. 

         Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах 

дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну 

та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення за умисне порушення 

встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами 

України. 

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та 

діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.  

  

Селищний голова                                               Заремба Ростислав Дмитрович 

 

Рішення набрало законної сили  ___ _____________ 2021 р. 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 176-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про переведення дитини, позбавленої батьківського піклування, 

Годованець Анни Михайлівни, з квартирного обліку Горохолинської 

сільської ради на квартирний облік Богородчанської селищної ради 

Керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, враховуючи 

протокол засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті селищної ради від 07.07.2021 р., розглянувши клопотання Служби у 

справах дітей Богородчанської селищної ради від 07.07.2021р. щодо переведення 

з квартирного обліку Горохолинської сільської ради (рішення виконавчого 

комітету Горохолинської сільської ради від 22.09.2020 р. № 20) на квартирний 

облік Богородчанської селищної ради дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Годованець Анни Михайлівни, 18.03.2004 року народження, яка 

проживає в прийомній сім’ї Павликівської Марії Ярославівни та Павликівського 

Михайла Васильовича в с. Похівка, вул. Молодіжна, 5, Івано-Франківського 

району, Івано-Франківської області,   

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Перевести з квартирного обліку Горохолинської сільської ради на квартирний 

облік Богородчанської селищної ради дитину, позбавлену батьківського 

піклування, Годованець Анну Михайлівну, 18.03.2004 року народження, яка 

зареєстрований за місцем проживання в с. Горохолино, вул. Стефаника, 38 та 

фактично проживає в с. Похівка, вул. Молодіжна, 5, Івано-Франківського 

району, Івано-Франківської області в прийомній сім’ї Павликівської Марії 

Ярославівни та Павликівського Михайла Васильовича із збереженням дати 



постановки на квартирний облік в Горохолинській сільській раді з 

22.09.2020р. 

 

2. Внести зміни до Списку осіб, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради в загальній черзі, 

враховуючи зміни відповідно до п. 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 177-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Стефурин 

Віталіни Мирославівни: селище Богородчани, вул. Вільхова, 37 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Стефурин Віталіни Мирославівни   про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Вільхова в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Стефурин Віталіни 

Мирославівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище 

Богородчани, вул. Вільхова, 37. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  

в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 178-9/2021 

селище Богородчани 

 

 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Пороговської 

Ганни Василівни: село Саджава, вул. Зелена, 111 А 

 

 

         Розглянувши заяву гр.  Пороговської Ганни Василівни   про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Зелена в селі Саджава,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Пороговської Ганни 

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

Саджава, вул. Зелена, 111 А. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 179-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Іващенка Андрія 

Васильовича: село Іваниківка, вул. Садова, 4 А 

 

         Розглянувши заяву гр. Іващенка Андрія Васильовича про присвоєння 

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

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Іващенка Андрія 

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

Іваниківка, вул. Садова, 4 А. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова              Ростислав Заремба 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 180-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Рошко Світлани 

Михайлівни: село Іваниківка, вул. Шевченка, 164 Б 

 

         Розглянувши заяву гр. Рошко Світлани Михайлівни про присвоєння 

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

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Рошко Світлани 

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

Іваниківка, вул. Шевченка, 164 Б. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова              Ростислав Заремба 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 181-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Мазур Марії 

Василівни: село Підгір’я, вул. Миру, 10 

 

         Розглянувши заяву гр. Кицмея Володимира Романовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку гр. Мазур Марії Василівни по вул. Миру в 

селі Підгір’я,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Мазур Марії Василівни: 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село Підгір’я, вул. 

Миру, 10. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова              Ростислав Заремба 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 182-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Волочія Романа 

Константиновича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/114 

 

        Розглянувши заяву гр. Волочія Ігоря Романовича про присвоєння поштової 

адреси гаражу гр. Волочія Романа Константиновича по вул. Шевченка в селищі 

Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Волочія Романа Константиновича: 

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

вул. Шевченка, 16 А/114. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна провести державну  реєстрацію  

права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому 

законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав Заремба 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 183-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна ПП 

«Євросервіс»: селище Богородчани, вул. Шевченка, 97/2 та 97/3 

 

         Розглянувши клопотання ПП «Євросервіс» щодо присвоєння поштової 

адреси об’єктам нерухомого майна  по вул. Шевченка в селищі Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                         

1. Присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна (два багатоквартирні 

житлові будинки) ПП «Євросервіс»: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., селище Богородчани, вул. Шевченка, 97/2 та 97/3. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна провести державну  реєстрацію  

права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому 

законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 184-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси Старунській амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини: село Старуня, вул. Миру, 90 А 

 

         Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медичної допомоги» 

Богородчанської селищної ради щодо присвоєння поштової адреси Старунській 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                         

1. Присвоїти поштову адресу Старунській амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., 

село Старуня, вул. Миру, 90 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна провести державну  реєстрацію  

права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому 

законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 
 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 185-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку                                                                   

гр. Кадука Дмитра Васильовича 

 

         Розглянувши заяву гр. Кадука Дмитра Васильовича  про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Молодіжна в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Кадука Дмитра Васильовича 

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

вул. Молодіжна, 7 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н.,  

село Забережжя, вул. Молодіжна, 7 А. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 186-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку                                                                                                          

гр. Гречанюка Ігоря Михайловича                                                                    

 

         Розглянувши заяву гр. Гречанюка Ігоря Михайловича про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Молодіжна в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Гречанюка Ігоря 

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

Забережжя, вул. Лугова, 2 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Забережжя, вул. Молодіжна, 2. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 187-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Вірсті Тарасу Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Богдана Хмельницького, 44 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Вірсти Т. М. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Богдана Хмельницького, 44 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:   

 

 

1. Надати гр. Вірсті Тарасу Михайловичу дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Богдана 

Хмельницького, 44 до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до селищної 

ради для отримання ордеру на проведення земляних робіт при підключенні до 

селищної мережі водовідведення. 

 

  

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 188-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Микитюку Михайлу Дмитровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 79/1  до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Микитюку М. Д. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 79/1 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:   

 

 

1. Надати гр. Микитюку Михайлу Дмитровичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 79/1 до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до селищної 

ради для отримання ордеру на проведення земляних робіт при підключенні до 

селищної мережі водовідведення. 

 

  

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 189-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Мацюк Валентині Богданівні 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. Мацюк Валентини 

Богданівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Мацюк Валентині Богданівні, 12.02.2003 р. н., жительці 

села Жураки, вул. Л. Українки, 2. 

 

2. Видати гр. Мацюк Валентині Богданівні 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 09 липня 2021 року № 190-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дреботу Йосипу 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. Дребота Йосипа 

Миколайовича,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Дреботу Йосипу Миколайовичу, 15.07.1961 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Шевченка, 3. 

 

2. Видати гр. Дреботу Йосипу 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 09 липня 2021 року № 191-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Мосюку Миколі Андрійовичу 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. Мосюка Миколи 

Андрійовича, 

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Мосюку Миколі Андрійовичу, 03.12.2003 р. н., жителю 

села Жураки, вул. Шевченка, 17 А. 

 

2. Видати гр. Мосюку Миколі Андрійовичу посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

  

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 



 
 

УКР2АЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 192-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Івасику Владиславу Дмитровичу 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. Івасика Владислава 

Дмитровича, 

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Івасику Владиславу Дмитровичу, 04.04.2004 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Б. Хмельницького, 11. 

 

2. Видати гр. Івасику Владиславу Дмитровичу 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 09 липня 2021 року № 193-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Щерб ̓ як Мар’яні 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. Щерб ̓ як Мар’яни Іванівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Щерб ̓ як Мар’яні Іванівні , 14.08.2004 р. н., жительці 

села Жураки, вул. Б. Хмельницького, 6. 

 

2. Видати гр. Щерб ̓ як Мар’яні 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 09 липня 2021 року № 194-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про  визнання гр. Бойка Романа Романовича                                                                                            

основним квартиронаймачем 

 

         На підставі статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 16, 106, 108 Житлового кодексу України, керуючись Законом 

України «Про приватизацію державного житлового фонду», розглянувши заяву 

гр. Бойка Романа Романовича про визнання його основним квартиронаймачем 

квартири № 6 по вул. Шевченка, 26, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                      

 

1. Визнати основним квартиронаймачем квартири № 6 по вул. Шевченка, 26 гр.  

Бойка Романа Романовича в зв’язку зі смертю основного квартиронаймача 

його батька – Бойка Романа Васильовича. 

  

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Олега Білоуса.  

 

 

Селищний голова                                                                   Ростислав Заремба 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 195-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання  товариству з обмеженою відповідальністю «Георозвідка» 

дозволу на проведення геофізичних досліджень з метою пошуків газу на 

території Богородчанської територіальної громади (с. Саджава, с. Глибоке) 

 

         Розглянувши заяву виконавчого директора ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА»               

Ю. С. Мельничука (юридична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12/9) 

щодо погодження проведення робіт по здійсненню геофізичних досліджень з 

метою пошуку родовищ газу на території Богородчанської територіальної 

громади (с. Саджава, с. Глибоке), керуючись ст. 37 Кодексу України «Про 

надра», ст. 12, ст. 97 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

   

 1. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «ГЕОРОЗВІДКА» 

проведення робіт по здійсненню геофізичних досліджень з метою пошуку  

родовищ газу на території Богородчанської територіальної громади (с. Саджава, 

с. Глибоке).  

2. Проведення робіт, зазначених в пункті 1 даного рішення, на землях, що 

належать до приватної власності або розташованих в охоронних зонах 

інженерних комунікацій, ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА» здійснювати за погодженням із 

власниками земельних ділянок, землекористувачами та експлуатуючими 

організаціями після укладення угоди, у якій визначено строки та місце 

проведення розвідувальних робіт.  

3. ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА» своєчасно здійснювати відшкодування коштів у 

випадках завдання збитків веденням виробничої діяльності.  



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 09 липня 2021 року № 196-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вул. 

Шевченка, 6 в селищі Богородчани, відповідно до  Закону України  «Про 

рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»,  п. 13  ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ».   

  

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 09 липня 2021 року № 197-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вул. 

Шевченка, 97 в селищі Богородчани, відповідно до  Закону України  «Про 

рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»,  п. 13  ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ».   

  

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 09 липня 2021 року № 198-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вул. 

Шевченка, 107, з боку вул. Об’їзна, в селищі Богородчани, відповідно до  Закону 

України  «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 

29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами»,  п. 13  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ».   

  

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 09 липня 2021 року № 199-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вул. 

Шевченка, 97/4 в селищі Богородчани, відповідно до  Закону України  «Про 

рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»,  п. 13  ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ».   

  

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 09 липня 2021 року № 200-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю                         

«АТБ-МАРКЕТ» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вул. 

Шевченка, 114 в селищі Богородчани, відповідно до  Закону України  «Про 

рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»,  п. 13  ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ».   

  

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 09 липня 2021 року № 201-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Білогану Ярославу Богдановичу                                                                  

дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши заяву Білогана Ярослава Богдановича про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами по вул. Шевченка, 53/5, навпроти магазину 

«Вега», в селищі Богородчани у вигляді двох сіті-лайтів, відповідно до  Закону 

України  «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 

29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами»,  п. 13  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Білогану Ярославу 

Богдановичу. 

  

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 09 липня 2021 року № 202-9/2021 

селище Богородчани 

 

Про розгляд заяви ФОП Чиша Назара Анатолійовича                                                  

щодо надання дозволу на розміщення атракціонів 

 

 Розглянувши заяву ФОП Чиша Назара Анатолійовича про надання 

дозволу на розміщення атракціонів, з метою організації дозвілля дітей, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл ФОП Чишу Назару Анатолійовичу на розміщення 

атракціонів «Юність» в селах громади. 

 

2. ФОП Чишу Н. А.: 

- укласти договір на право користування місцем для розміщення та 

облаштування тимчасових споруд; 

- забезпечити після монтажу експлуатаційного устаткування прийом в 

експлуатацію атракціонів за участю державного інспектора з нагляду за 

охороною праці; 

- забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з 

охорони праці та промислової безпеки; 

- для збору, вивозу та утилізації твердих побутових відходів укласти 

відповідний договір. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 09 липня 2021 року № 203-9/2021 

селище Богородчани 

 

 Про затвердження графіку роботи тренажерного залу в с. Глибоке 

 

      Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши клопотання старости Глибоківського старостинського округу № 10 

про затвердження графіку роботи тренажерного залу на 2021-2025 роки в селі 

Глибоке, вул. Молодіжна, 25 (приміщення будинку культури), 

                виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити графік роботи тренажерного залу на 2021-2025 роки у літній 

період: 

Середа:         з 20:00 - 22:00 год. 

П’ятниця:     з 20:00 - 22:00 год. 

Неділя:         з 20:00 - 22:00 год.  

 

2.  Затвердити графік роботи тренажерного залу на 2021-2025 роки у зимовий 

період: 

Середа:         з 18:00 - 20:00 год. 

П’ятниця:     з 18:00 - 20:00 год. 

Неділя:         з 18:00 - 20:00 год.   

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                                                 Ростислав Заремба 


