
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 13 травня 2021 року № 7                                                                                                                        

селище Богородчани 

____________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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

Р. Мотуз – секретар селищної ради 

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

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець 

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

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

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

І. Павлюк – приватний підприємець 

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

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

М. Яцейко – приватний підприємець 

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 

Д. Климів – приватний підприємець 

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

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

Відсутні члени виконкому:  

 

В. Петришин, В. Приймак, І. Коляджин 

  



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про внесення змін у склад комісії з питань захисту прав дитини служби у 

справах дітей селищної ради. 

2. Про надання Олексин Р. В. дозволу на реєстрацію місця проживання 

малолітньої дитини Олексина М. В. 

3. Про затвердження висновку  щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Денкевича І. М. та Денкевич Н. Р. відносно дітей Денкевич А. І.,      

Денкевича В. І., Денкевича І. І., Денкевич К. І., Денкевич В. І., Денкевич К. І. 

4. Про затвердження висновку  щодо визначення способу участі батька 

Василіва Р. Є. у вихованні малолітніх Василів С. Р. та Василіва І. Р. 

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

з патронатним вихователем Зіняк О. С. 

6. Про надання Присяжному В. А. та Римаруку В. В. дозволу на укладення 

договору дарування ½ частини квартири від імені та на ім’я Присяжного С. В. 

7. Про надання   Бойчук М. І. та Бойчуку П. Д. дозволу на укладення договору 

дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої Бойчук О. П. 

8. Про  встановлення опіки над майном  дитини, позбавленої батьківського 

піклування Разумних Х. В. та призначення відповідальної особи Гундарь Г. В. за 

його збереженням до досягнення нею повноліття. 

9. Про  встановлення опіки над майном  дітей, позбавлених батьківського 

піклування, Литвиненко А. Н. та Литвиненка С.-І. Р. та призначення 

відповідальної особи Мануляк Х. М. за його збереженням до досягнення ними 

повноліття. 

10.  Про створення добровільних пожежних дружин та затвердження їхнього 

складу. 

11.  Про створення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття 

на облік безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської селищної 

ради. 

12.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Боднарука 

Романа Михайловича: село Підгір’я, вул. Молодіжна, 17. 

13.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Писклинець 

Ольги Миколаївни: село Підгір’я, вул. Л. Українки, 63. 

14.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Басараба Мирона 

Михайловича. 

15.  Про зміну поштової адреси житловому будинку. 

16.  Про присвоєння поштової адреси гаражу: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 7 Е/10. 

17.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Вакалюка Вадима 

Богдановича: селище Богородчани, вул. М. Грушевського, 1 А/1. 

18.  Про надання гр. Поворознику Мирославу Федоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Сагайдачного, 9 до центральної мережі водовідведення. 



19.  Про надання гр. Тарнавському Тарасу Львовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 94 А до центральної мережі водовідведення. 

20.  Про надання гр. Стрілець Віті Ігорівні дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Лятишевського, 28 до центральної мережі водовідведення. 

21.  Про надання гр. Корнутій Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

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

Мудрого, 6 до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

22.  Про надання гр. Галавай Ользі Миколаївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 102  до центральної мережі водовідведення. 

23.  Про надання гр. Шкрібляк Любові Ярославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 104  до центральної мережі водовідведення. 

24.  Про надання гр. Бургер Марії Михайлівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

25.  Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 дозволу на 

зрізання дерев.                                                                                                                               

26.  Про надання Горохолинському старостинському округу № 1 дозволу на 

зрізання дерев та вирізання самосівів кущів. 

27.  Про надання Підгірському старостинському округу № 8 дозволу на 

зрізання дерева. 

28.  Про надання Саджавському старостинському округу № 11 дозволу на 

зрізання кущів та дерев.  

29.  Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу на 

зрізання дерева. 

30.  Про надання дозволу на зрізання дерева по вул. Шевченка, 75 в селищі 

Богородчани.  

31.  Про надання дозволу на зрізання дерев по вул. Тиха, 7 в селищі 

Богородчани. 

32.  Про надання Об’єднаній єврейській общині України дозволу на 

встановлення пам’ятного знаку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 26  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про внесення змін у склад комісії з питань захисту прав дитини 

служби у справах дітей селищної ради. 



Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 99-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:   Про надання Олексин Р. В. дозволу на реєстрацію місця 

проживання малолітньої дитини Олексина М. В. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 100-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали: Про затвердження висновку  щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Денкевича І. М. та Денкевич Н. Р. відносно дітей 

Денкевич А. І.,      Денкевича В. І., Денкевича І. І., Денкевич К. І., Денкевич 

В. І., Денкевич К. І.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 101-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали: Про затвердження висновку щодо порядку участі батька     

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

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 102-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

дитиною з патронатним вихователем Зіняк О. С. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 103-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6. Слухали: Про надання Присяжному В. А. та Римаруку В. В. дозволу на 

укладення договору дарування ½ частини квартири від імені та на ім’я 

Присяжного С. В.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 104-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

7. Слухали: Про надання Присяжному В. А. та Римаруку В. В. дозволу на 

укладення договору дарування ½ частини квартири від імені та на ім’я 

Присяжного С. В.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 105-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



8. Слухали:  Про  встановлення опіки над майном  дитини, позбавленої 

батьківського піклування Разумних Х. В. та призначення відповідальної 

особи Гундарь Г. В. за його збереженням до досягнення нею повноліття. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 106-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

9. Слухали: Про надання Присяжному В. А. та Римаруку В. В. дозволу на 

укладення договору дарування ½ частини квартири від імені та на ім’я 

Присяжного С. В.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 107-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

10.  Слухали: Про створення добровільних пожежних дружин та 

затвердження їхнього складу.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 108-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

11.  Слухали: Про створення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження 

та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

Богородчанської селищної ради. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 109-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Боднарука Романа Михайловича: село Підгір’я, вул. Молодіжна, 17.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 110-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Писклинець Ольги Миколаївни: село Підгір’я, вул. Л. Українки, 63.    

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 111-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Мирона Михайловича.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 112-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



15.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 113-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу: селище Богородчани, 

вул. Шевченка, 7 Е/10.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 114-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Вакалюка Вадима 

Богдановича: селище Богородчани, вул. М. Грушевського, 1 А/1. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 115-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

18.  Слухали: Про надання гр. Поворознику Мирославу Федоровичу дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Сагайдачного, 9 до центральної мережі 

водовідведення.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 116-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

19.  Слухали: Про надання гр. Тарнавському Тарасу Львовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 94 А до центральної мережі водовідведення.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 117-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

20.  Слухали: Про надання гр. Стрілець Віті Ігорівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Лятишевського, 28 до центральної мережі водовідведення.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 118-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

21.  Слухали: Про надання гр. Корнутій Ірині Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Я. Мудрого, 6 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 119-7/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

22.  Слухали:   Про надання гр. Галавай Ользі Миколаївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 102  до центральної мережі водовідведення. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 120-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

23.  Слухали: Про надання гр. Шкрібляк Любові Ярославівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 104  до центральної мережі водовідведення.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 121-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали:  Про надання гр. Бургер Марії Михайлівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 122-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

25.  Слухали:  Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 

дозволу на зрізання дерев.                                                                                                                               

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 123-7/2021 додається. 

          Одноголосно 
 

26.  Слухали: Про надання Горохолинському старостинському округу № 1 

дозволу на зрізання дерев та вирізання самосівів кущів.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 124-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали:  Про надання Підгірському старостинському округу № 8 

дозволу на зрізання дерева. 

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 125-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали: Про надання Саджавському старостинському округу № 11 

дозволу на зрізання кущів та дерев.     

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 126-7/2021 додається. 

          Одноголосно 



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

на зрізання дерева.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 127-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

30.  Слухали: Про надання дозволу на зрізання дерева по вул. Шевченка, 75 в 

селищі Богородчани.    

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 128-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

31.  Слухали:  Про надання дозволу на зрізання дерев по вул. Тиха, 7 в селищі 

Богородчани.  

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 129-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

32.  Слухали:  Про надання Об’єднаній єврейській общині України дозволу 

на встановлення пам’ятного знаку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 130-7/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба       

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 99-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про внесення змін у склад комісії з питань захисту                                              

прав дитини служби у справах дітей селищної ради 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

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

зв’язку із кадровими змінами, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Вивести зі складу комісії з питань захисту прав дитини, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету селищної ради від 04.03.2021 року № 30-5/2021 

«Про комісію з питань захисту прав дитини»: 

- Говдяк Оксану Іванівну, заступника директора - начальника відділу 

соціального захисту населення комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Богородчанської селищної ради»; 

- Дребот Мар’яну Михайлівну, старшого дільничного офіцера поліції 

Богородчанського відділення поліції Головного управління Національної поліції 

в Івано-Франківській області. 

2. Ввести до складу комісії з питань захисту прав дитини: 

- Дмитришин Наталію Василівну, дільничного офіцера поліції відділення поліції 

№2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області; 

- Дрогомирецького Василя Михайловича, директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Богородчанської селищної ради»; 

- Фесюк Олександру Василівну, директора комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Богородчанської селищної ради»; 

- Штуку Лесю Василівну, завідувача сектору з питань сімейних форм виховання 

дітей служби у справах дітей Богородчанської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

селищної ради Олександра Бойчука.  

Селищний голова                     Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 100-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу Олексин Р. В. на реєстрацію місця               

проживання малолітньої дитини Олексина М. В. 

  

       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 27.04.2021 року №10 

«Про доцільність надання Олексин Романі Василівні, 13.04.1984 року 

народження, жительці с. Саджава, вул. Надрічна, буд.1, дозволу на реєстрацію 

місця проживання новонародженої дитини Олексина Макара Васильовича,  

28.03.2021 року народження, без згоди батька Олексина Василя Ярославовича, 

20.12.1977 року народження, жителя с. Глибоке, вул. Франка» та метою 

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

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Надати Олексин Романі Василівні, 13.04.1984 року народження, 

жительці с. Саджава, вул. Надрічна, буд. 1, дозвіл на реєстрацію місця 

проживання новонародженої дитини Олексина Макара Васильовича,  28.03.2021 

року народження, за адресою: с. Саджава, вул. Надрічна, буд. 1, без згоди батька 

Олексина Василя Ярославовича, 20.12.1977 року народження, жителя с. Глибоке, 

вул. Франка.  

 

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 13 травня 2021 року № 101-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку  щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Денкевича І. М. та Денкевич Н. Р. відносно дітей Денкевич А. І.,  

Денкевича В. І., Денкевича І. І., Денкевич К. І., Денкевич В. І.,              

Денкевич К. І. 

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

України, ст. 3, 45, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 11 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 12 

Закону України «Про охорону дитинства», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», Постановою Пленуму ВСУ № 3 від 30 березня 2007 р. 

«Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав, рішення комісії 

з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 27.04.2021 року 

№ 6 «Про доцільність позбавлення батьківських прав Денкевича Івана 

Михайловича, 23.06.1970 року народження, жителя с. Лиса Гора, вул. І. Франка, 

буд. № 5, Тлумацької ТГ, Денкевич Наталії Романівни, 21.01.1979 року 

народження, жительки с. Жураки, вул. Польова, буд. № 21, відносно 

неповнолітніх Денкевич Аліни Іванівни, 03.03.2005 року народження, та 

Денкевича Віталія Івановича, 28.04.2006 року народження, малолітніх 

Денкевича Івана Івановича, 03.12.2007 року народження, Денкевич Катерини 

Іванівни, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентини Іванівни, 28.01.2014 

року народження, та Денкевич Каріни Іванівни, 07.09.2018 року народження» та 

з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних 

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.04. 2021 року № 6 «Про доцільність 



позбавлення батьківських прав Денкевича Івана Михайловича, 23.06.1970 року 

народження, жителя с. Лиса Гора, вул. І. Франка, буд. № 5, Тлумацької ТГ, 

Денкевич Наталії Романівни, 21.01.1979 року народження, жительки с. Жураки, 

вул. Польова, буд. № 21, відносно неповнолітніх Денкевич Аліни Іванівни, 

03.03.2005 року народження, та Денкевича Віталія Івановича, 28.04.2006 року 

народження, малолітніх Денкевича Івана Івановича, 03.12.2007 року 

народження, Денкевич Катерини Іванівни, 22.11.2011 року народження, 

Денкевич Валентини Іванівни, 28.01.2014 року народження, та Денкевич Каріни 

Іванівни, 07.09.2018 року народження». 

 

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

подати позовну заяву до суду про доцільність позбавлення батьківських прав 

Денкевича Івана Михайловича, 23.06.1970 року народження, жителя с. Лиса 

Гора, вул. І. Франка, буд. № 5, Тлумацької ТГ, Денкевич Наталії Романівни, 

21.01.1979 року народження, жительки с. Жураки, вул. Польова, буд. № 21, 

відносно неповнолітніх Денкевич Аліни Іванівни, 03.03.2005 року народження, 

та Денкевича Віталія Івановича, 28.04.2006 року народження, малолітніх 

Денкевича Івана Івановича, 03.12.2007 року народження, Денкевич Катерини 

Іванівни, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентини Іванівни, 28.01.2014 

року народження, та Денкевич Каріни Іванівни, 07.09.2018 року народження. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова           Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

                                                                                  від 13.05.2021 р. № 101-7 /2021           

 

 

 

Висновок 

про доцільність  позбавлення батьківських прав Денкевича Івана 

Михайловича та Денкевич Наталію Романівну відносно неповнолітніх 

Денкевич Аліни Іванівни, Денкевича Віталія Івановича та малолітніх 

Денкевича Івана Івановича, Денкевич Катерини Іванівни, Денкевич 

Валентини Іванівни, Денкевич Каріни Іванівни 

 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

27.04.2021 року розглянула матеріали, подані службою у справах дітей 

Богородчанської селищної ради щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Денкевича Івана Михайловича, 23.06.1970 року народження та Денкевич 

Наталії Романівни, 21.01.1979 року народження, відносно неповнолітніх 

Денкевич Аліни Іванівни, 03.03.2005 року народження, Денкевича Віталія 

Івановича, 28.04.2006 року народження, та малолітніх Денкевича Івана 

Івановича, 03.12.2007 року народження, Денкевич Катерини Іванівни, 22.11.2011 

року народження, Денкевич Валентини Іванівни, 28.01.2014 року народження, 

Денкевич Каріни Іванівни, 07.09.2018 року народження, жителів с. Жураки, 

вул. Польова, буд. № 21. 

Питання про стан виконання батьківських обов’язків Денкевич Наталією 

Романівною по відношенню до її шістьох дітей вже неодноразово розглядалось 

на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської районної 

державної адміністрації. Однак, вона жодного разу не з’являлася на засідання 

комісії з питань захисту прав дитини та ніяких змін у її ставленні до виконання 

своїх батьківських обов’язків не було. 

Заслухавши та обговоривши на засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини Богородчанської селищної ради питання про стан виконання Денкевич 

Наталією Романівною, 21.01.1979 року народження, жителькою с. Жураки, 

вул. Польова, буд. № 21, батьківських обов’язків щодо виховання дітей, та 

відповідно до рішення комісії № 02 від 26.03.2021 року було вирішено вжити 

заходи щодо позбавлення батьківських прав Денкевич Наталії Романівни 

відносно її дітей, у зв’язку зі злісним невиконанням нею батьківських обов’язків. 

Згідно наказу служби у справах дітей Богородчанської селищної ради від 

05.04.2021 року № 33-ОД, неповнолітні Денкевич Аліна Іванівна, 03.03.2005 

року народження, Денкевич Віталій Іванович, 28.04.2006 року народження,  та 



малолітні Денкевич Іван Іванович, 03.12.2007 року народження, Денкевич 

Катерина Іванівна, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентина Іванівна, 

28.01.2014 року народження, Денкевич Каріна Іванівна, 07.09.2018 року 

народження, з 05.04.2021 року перебувають у службі у справах дітей на обліку 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у звʼязку з неналежним 

виконанням батьківських обов’язків матір’ю Денкевич Наталією Романівною. 

Встановлено, що 01.04.2005 року Денкевич Іван Михайлович та Денкевич 

Наталія Романівна одружилися, у шлюбі у них народилося шестеро дітей. 

Згідно з довідкою Жураківського старостинського округу № 5 

Богородчанської селищної ради від 18.03.2021 року № 219, за адресою: 

с. Жураки, вул. Польова, буд. № 21 зареєстровані: Денкевич Наталія Романівна, 

21.01.1979 року народження, Чибізова Катерина Іванівна, 12.07.1946 року 

народження,  Денкевич Аліна Іванівна, 03.03.2005 року народження, Денкевич 

Віталій Іванович, 28.04.2006 року народження, Денкевич Іван Іванович, 

03.12.2007 року народження, Денкевич Катерина Іванівна, 22.11.2011 року 

народження, Денкевич Валентина Іванівна, 28.01.2014 року народження,  

Денкевич Каріна Іванівна, 07.09.2018 року народження. 

Згідно з характеристикою, виданою Жураківським старостинським округом 

№ 5 Богородчанської селищної ради від 13.04.2021 року № 58/11-05-24, на 

громадянку Денкевич Наталію Романівну, встановлено, що вона систематично 

залишає місце проживання на тривалий час, залишаючи дітей без догляду, 

зловживає спиртними напоями, веде аморальний спосіб життя, що суперечить 

батьківським обов’язкам. 

Згідно з характеристикою, виданою Жураківським старостинським округом 

№ 5 Богородчанської селищної ради від 13.04.2021 року № 58/11-05-24, на 

громадянина Денкевича Івана Михайловича, він проживає в селі Лиса Гора 

Кутищенського старостинського округу Тлумацької міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, часто їздить на заробітки та 

не приділяє належного часу для виховання своїх дітей, відсутність батьківського 

виховання в житті дітей негативно впливає на їхнє подальше формування як 

людей в цілому. 

Згідно з довідкою Кутищенського старостинського округу № 14 Тлумацької 

міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області від 

09.04.2021 року № 203, громадянин Денкевич Іван Михайлович, 23.06.1970 року 

народження, дійсно є жителем села Лиса Гора та зловживає спиртними напоями. 

Денкевич Іван Михайлович надав нотаріально посвідчену заяву від 

08.04.2021 року, засвідченою приватним нотаріусом Богородчанського 

районного нотаріального округу, Любінець О. П., зареєстрованою в реєстрі під 

№ 399 про те, що відмовляється від виховання та утримання своїх неповнолітніх 

дітей Денкевич Аліни Іванівни, 03.03.2005 року народження, Денкевича Віталія 

Івановича, 28.04.2006 року народження, та малолітніх дітей Денкевича Івана 



Івановича, 03.12.2007 року народження, Денкевич Катерини Іванівни, 22.11.2011 

року народження, Денкевич Валентини Іванівни, 28.01.2014 року народження, 

Денкевич Каріни Іванівни, 07.09.2018 року народження, та просить, щоб його 

позбавили батьківських прав. 

У своїх поясненнях неповнолітні діти Денкевич Аліна Іванівна та Денкевич 

Віталій Іванович стверджують, що не заперечують щодо позбавлення 

батьківських прав своєї матері, Денкевич Наталії Романівни, та свого батька, 

Денкевича Івана Михайловича, оскільки батьки не беруть участь у їхньому 

вихованні, не цікавляться їхнім життям, здоров’ям, навчанням. Мати періодично 

залишала дітей без нагляду на тривалий час, протягом останнього пів року не 

проживала з дітьми, не допомагала фінансово, не вітала з днем народження та з 

іншими святами. Батько також не проживає з дітьми вже протягом тривалого 

часу. Вихованням та утриманням дітей займається бабуся. Діти розуміють 

правові наслідки розгляду даного питання в суді. 

Згідно з довідкою від 24.03.2021 року № 127 ВСП «Івано-Франківського 

фахового коледжу ресторанного сервісу і туризму національного університету 

харчових технологій», Денкевич Аліна Іванівна навчається на І курсі у групі  ГО-

7 з 01.09.2020 року по 30.06.2023 року на денній державній формі навчання. 

Згідно з довідками та характеристиками від 23.03.2021 року № 20-23 

Жураківської гімназії Богородчанської селищної ради, Денкевич Віталій 

Іванович навчається в 9 класі, Денкевич Іван Іванович - в 7 класі, Денкевич 

Катерина Іванівна - в 3 класі та Денкевич Валентина Іванівна - в 1 класі. Також 

встановлено, що батьки не приділяють уваги щодо виховання дітей, не 

підтримують зв'язок з гімназією та класними керівниками, не відвідують 

батьківські збори,  не цікавляться успішністю дітей та їхнім навчанням. 

Відповідно до інформації, наданої Івано-Франківським районним 

управлінням поліції відділення поліції № 2 (смт Богородчани), протягом 2017-

2020 років Денкевич Наталія Романівна притягувалась до адміністративної 

відповідальності за статтями: стаття 178 частина 1 (розпивання пива, 

алкогольних напоїв у громадських місцях), стаття 178 частина 2 (ті самі дії, 

вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного 

стягнення), стаття 184 частина 1 (невиконання батьками обов’язків щодо 

виховання дітей), стаття 184 частина 2 (ті самі дії, вчинені повторно протягом 

року після накладення адміністративного стягнення) Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Згідно наказу служби у справах дітей Богородчанської селищної ради від 

27.04.2021 року № 39-ОД, неповнолітніх Денкевич Аліну Іванівну, Денкевича 

Віталія Івановича та малолітніх Денкевича Івана Івановича, Денкевич Катерину 

Іванівну, Денкевич Валентину Іванівну, Денкевич Каріну Іванівну, тимчасово 

влаштовано на виховання в сім’ю бабусі Чибізової Катерини Іванівни. 



З пояснень свідків Попович Наталії Василівни, 14.04.1993 року народження, 

жительки с. Жураки, вул. Відродження, буд. № 9, та Дроговольської Іванни 

Ігорівни, 27.02.1983 року народження, жительки с. Жураки, вул. Д. Галицького, 

буд. № 4, встановлено, що Денкевич Іван Михайлович та Денкевич Наталія 

Романівна не займаються вихованням дітей, не цікавляться навчанням, не 

слідкують за гігієною та розвитком дітей. Мати веде аморальний спосіб життя, 

зловживає алкогольними напоями, часто залишає дітей без нагляду на тривалий 

час. Батько вкрай рідко навідується до дітей. Вихованням та утриманням дітей 

займається бабуся Чибізова Катерина Іванівна. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України та 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 6 від 27.04.2021 

року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно позбавити 

батьківських прав Денкевича Івана Михайловича, 23.06.1970 року народження, 

та Денкевич Наталію Романівну, 21.01.1979 року народження, відносно 

неповнолітніх Денкевич Аліни Іванівни, 03.03.2005 року народження, Денкевича 

Віталія Івановича, 28.04.2006 року народження, та малолітніх Денкевича Івана 

Івановича, 03.12.2007 року народження, Денкевич Катерини Іванівни, 22.11.2011 

року народження, Денкевич Валентини Іванівни, 28.01.2014 року народження, 

Денкевич Каріни Іванівни, 07.09.2018 року народження, жителів с. Жураки, 

вул. Польова, буд. № 21. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                          Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 102-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку  щодо визначення способу участі батька 

Василіва Р. Є. у вихованні малолітніх Василів С. Р. та Василіва І. Р. 

 

          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 27.04.2021 року № 10 

«Про визначення способу участі батька Василіва Романа Євгеновича, 03.05.1975 

року народження, у вихованні малолітніх Василів Софії Романівни, 11.01.2014 

року народження, та Василіва Іллі Романовича, 10.08.2016 року народження» та 

з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних 

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.04.2021 року № 10 «Про визначення 

способу участі батька Василіва Романа Євгеновича, 03.05.1975 року народження, 

у вихованні малолітніх Василів Софії Романівни, 11.01.2014 року народження та 

Василіва Іллі Романовича, 10.08.2016 року народження». 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова       Ростислав Заремба 

 

 



                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

                                                                                від 13.05.2021 р. № 102-7/2021 

 

 

 

Висновок 

щодо визначення способу участі батька Василіва Романа Євгеновича  

у вихованні малолітніх дітей Василів Софії Романівни та  

Василіва Іллі Романовича  

 

Комісія  з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради  

26.03.2021 року розглянула заяву та інші документи, подані громадянином 

Василівим  Романом Євгеновичем, 03.05.1975 року народження, жителем смт 

Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 12 кв. 52, щодо його участі у вихованні 

малолітніх дітей Василів Софії Романівни, 11.01.2014 року народження, та 

Василіва Іллі Романовича, 10.08.2016 року народження, які проживають з 

матір’ю Гаврилюк Наталією Ярославівною, 28.01.1992 року народження, в смт 

Богородчани, вул. Грушевського, буд. № 2, корп. № 1, кв. № 15. 

12.07.2013 року Василів Роман Євгенович та Гаврилюк Наталія 

Ярославівна зареєстрували шлюб та почали проживати спільно. У подружжя 

народилися дочка Софія та син Ілля. 

Рішенням Богородчанського районного суду Івано-Франківської області 

від 16 червня 2020 року, справа №338/320/20, яке набрало законної сили 

16.07.2020 року, шлюб між подружжям розірвано. Діти залишилися проживати з 

матір’ю, де й проживають на даний час. 

Після розлучення Василів Р. Є. мав можливість зустрічатися з дітьми, 

проводити з ними час, малолітні Софія та Ілля залишалися на ночівлю з батьком. 

Василів Р. Є. сплачує аліменти, згідно з розрахунком зі сплати аліментів станом 

на 01.04.2021 року, заборгованість відсутня. 

В заяві, поданій до служби у справах дітей 19.04.2021 року, Василів Р. Є.  

просить встановити час та місце зустрічей з дітьми: 

- вівторок і четвер з 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., у період навчального 

процесу у школі; 

- вівторок і четвер з 11 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., під час канікул; 

- першу і третю суботу місяця з 11 год. 00 хв., з ночівлею на неділю до 11 

год. 00 хв.; 

- другу і четверту неділю місяця з 11 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.; 

- під час канікул оздоровлювати дітей поїздкою на море. 

Службою у справах дітей селищної ради 19.04.2021 року проведено бесіду 

з матір’ю дітей Гаврилюк Н. Я. щодо участі батька у вихованні малолітніх дітей 

Софії та Іллі. Матір дітей заперечує проти ночівлі дітей з батьком та просить 

встановити наступний графік зустрічі батька з дітьми, при необхідності чи 

бажанні дітей у її присутності: 

- вівторок і четвер з 17 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.; 

- перша і третя субота місяця з 13 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.; 

- друга і четверта неділя місяця з 13 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 



Для визначення виховного потенціалу батька, начальником відділу 

соціальної роботи КУ «ЦНСП» селищної ради Колотайло І. Я. 22.04.2021 року 

здійснено оцінку потреб особи, відповідно до якої, батько – здатний 

задовольняти свої потреби та потреби своїх дітей, долати складні життєві 

обставини. 

21.04.2021 року працівниками служби у справах дітей селищної ради та  

відділу соціальної роботи КУ «ЦНСП» селищної ради проведено бесіду з обома 

батьками. Спільної згоди щодо порядку участі батька у вихованні дітей, не 

досягнуто.  

В ході бесіди Василіва Р. Є. та Гаврилюк Н. Я. попереджено про 

неприпустимість створення ситуацій, які б негативно впливали на поведінку 

дітей, їх психіку, налаштування дітей проти кожного із них, перебування у 

нетверезому стані під час зустрічей з дітьми, звернуто увагу на відповідальність 

за збереження їх життя і здоров’я під час спілкування, дотримання часу та умов 

зустрічей з малолітніми дітьми, які будуть встановлені органом опіки та 

піклування.  

Василів Р. Є. та Гаврилюк Н. Я. ознайомлені з тим, що рішення органу 

опіки та піклування є обов’язковим до виконання і у разі відхилення від його 

виконання, кожна із сторін має право звернутися із позовом до 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 р. № 866, виконавчий 

комітет селищної ради встановив наступний порядок участі батька Василів Р. Є.  

з дітьми: у вівторок і четвер з 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., у період навчального 

процесу у школі; у вівторок і четвер з 11 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., під час 

канікул; в першу і третю суботу місяця з 11 год. 00 хв., з ночівлею на неділю до 

11 год. 00 хв.; в другу і четверту неділю місяця з 11 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., 

а також надати можливість батькові під час літніх канікул оздоровлювати дітей 

поїздкою на море за згодою матері Гаврилюк Н. Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 103-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про укладення договору щодо  надання послуги з патронату                       

над дитиною з патронатним вихователем Зіняк О. С. 

 

          На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з 

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

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

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 27.04.2021 року №05, «Про рекомендацію органу опіки та 

піклування Богородчанської селищної ради щодо доцільності  укладення 

договору про надання послуги з патронату над дитиною з патронатним 

вихователем Зіняк Ольгою Савівною, 20.07.1971 року народження, смт 

Богородчани, вул. Шевченка, буд.13-А» 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 Зіняк Ольгою Савівною, 20.07.1971 року 

народження, смт Богородчани,  вул. Шевченка, буд.13-А. 

 

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 13 травня 2021 року № 104-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Присяжному В. А. та Римаруку В. В.                                          

дозволу на укладення договору дарування ½ частини                                           

квартири від імені та на ім’я Присяжного С. В. 

 

         Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 177 

Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

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

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

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

рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

27.04.2021 року № 12, «Про надання Присяжному Валерію Анатолійовичу, 

01.03.1974 року народження, жителю смт Богородчани, вул. Тиха,  буд. 12, кв.7, 

дозволу на укладення договору дарування ½ частини квартири, яка знаходиться 

за адресою: смт Богородчани, вул. Тиха, буд. № 12, кв. № 7, та надання дозволу 

представнику органу опіки та піклування Римаруку Василю Володимировичу,  

24.12.1978  року народження,  жителю смт Солотвин, вул. Купчаківка, буд. 29, 

на прийняття в дар нерухомого майна від імені та на ім’я малолітнього 

Присяжного Станіслава Валерійовича, 02.02.2010 року народження» та з метою 

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

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.04.2021 року № 12 «Про 

надання Присяжному В. А. та Римаруку В. В. дозволу на укладення 

договору дарування ½ частини квартири від імені та на ім’я 

Присяжного С. В.». 

 

2. Надати Присяжному Валерію Анатолійовичу, 01.03.1974 року 

народження, жителю смт Богородчани, вул. Тиха,  буд. 12, кв. 7, дозвіл 

на укладення договору дарування ½ частини квартири, яка знаходиться 



за адресою: смт Богородчани, вул. Тиха, буд. № 12, кв. № 7, та надати 

дозвіл представнику органу опіки та піклування Римаруку Василю 

Володимировичу, 24.12.1978 року народження,  жителю смт Солотвин, 

вул. Купчаківка, буд. № 29, на прийняття в дар нерухомого майна від 

імені та на ім’я малолітнього Присяжного Станіслава Валерійовича, 

02.02.2010 року народження. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

Селищний голова                             Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 105-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Бойчук М. І. та Бойчуку П. Д. дозволу на укладення договору 

дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої Бойчук О. П. 

 

         Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 177 

Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

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

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

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

рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

27.04.2021 року №13, «Про надання дозволу Бойчук Марії Іллівні, 02.10.1950 

року народження, жительці с. Ільці Верховинського району Івано-Франківської 

області, на укладення договору дарування земельної ділянки, яка знаходиться за 

адресою: с. Ільці, присілок Грабовець, Верховинського району Івано-

Франківської області, та надання Бойчуку Петру Дмитровичу, 10.07.1987 року 

народження, жителю смт Богородчани, вул. Хомишина, буд. № 24, кв. № 3, 

дозволу на прийняття в дар нерухомого майна від імені та на ім’я малолітньої  

Бойчук Ольги Петрівни, 19.03.2009 року, жительки смт Богородчани, 

вул. Хомишина, буд. № 24, кв. № 3» та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.04. 2021 року № 13 «Про 

надання Бойчук М. І. та Бойчуку П. Д. дозволу на укладення договору 

дарування земельної ділянки на ім’я малолітньої Бойчук О. П.». 

 

2. Надати Бойчук Марії Іллівні, 02.10.1950 року народження, жительці 

с. Ільці Верховинського району Івано-Франківської області, дозвіл на 

укладення договору дарування земельної ділянки, яка знаходиться за 

адресою: с. Ільці, присілок Грабовець, Верховинського району Івано-



Франківської області, та надати  Бойчуку Петру Дмитровичу, 

10.07.1987 року народження, жителю смт Богородчани, вул. 

Хомишина, буд. № 24, кв. № 3, дозвіл на прийняття в дар нерухомого 

майна від імені та на ім’я малолітньої  Бойчук Ольги Петрівни, 

19.03.2009 р., жительки смт Богородчани, вул. Хомишина, буд. № 24, 

кв. № 3. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

 

Селищний голова                    Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 106-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення опіки над майном  дитини, позбавленої батьківського 

піклування Разумних Х. В. та призначення відповідальної особи           

Гундарь Г. В. за його збереженням до досягнення нею повноліття 

 

         Керуючись статтею 247 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» та метою захисту майнових та житлових прав дітей,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Встановити опіку над майном, яке на праві користування має дитина, 

позбавлена батьківського піклування, Разумних Христина Василівна, 12.12.2004 

року народження, і знаходиться за адресою: с. Похівка, вул. Шевченка, буд. № 3. 

 

2.  Призначити Гундарь Галину Василівну, 05.08.1973 року народження, 

особою, відповідальною за збереженням майна дитини до досягнення нею 

повноліття. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                  Ростислав Заремба 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 107-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення опіки над майном дітей, позбавлених батьківського 

піклування, Литвиненко А. Н. та Литвиненка  С.-І. Р. та призначення 

відповідальної особи Мануляк Х. М. за його збереженням до досягнення 

ними повноліття  

 

       Керуючись статтею 247 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» та метою захисту майнових та житлових прав дітей,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Встановити опіку над майном,  яке на праві користування мають 

діти, позбавлені батьківського піклування, Литвиненко Ангеліна Назаріївна, 

21.10.2006 року народження та Литвиненко  Святослав-Іван Ростиславович, 

07.07.2009 року народження, і знаходиться за адресою: смт Богородчани,   вул. 

Стуса, буд. № 30. 

 

2.  Призначити Мануляк Христину Миколаївну, 04.02.2002 року 

народження, особою, відповідальною за збереженням майна дітей до досягнення 

ними повноліття. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                  Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 108-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про створення добровільних пожежних                                                                           

дружин та затвердження їхнього складу 

 

У відповідності до п. 3 ст. 36, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», ст. 63 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 року № 564 «Про затвердження 

Порядку функціонування добровільної пожежної охорони», рішення 

позачергового засідання комісії селищної ради з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 квітня 2021 року, протокол № 4, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити кількісний та персональний склад добровільних пожежних 

дружин відповідних старостинських округів, що додається. 

 

2. Старостам відповідних старостинських округів: 

2.1. Забезпечити функціонування створених добровільних пожежних 

дружин. 

2.2. Укласти цивільно-правові договори з членами добровільних 

пожежних дружин. 

 

3. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) при можливості 

передбачити в бюджеті селищної ради кошти на утримання та належне 

функціонування підрозділів добровільної пожежної охорони.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови О. Бойчука.  

 

 

Селищний голова                  Ростислав Заремба 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                              

                                                                                 рішенням виконавчого комітету 

                                                                                 від 13. 05. 2021р. № 108-7/2021 

 

 

 

Кількісний та персональний  

склад добровільних пожежних дружин старостинських округів 

Богородчанської територіальної громади 

 

І. Горохолинський старостинський округ № 1: 

1. Ковтун Дмитро Михайлович – 1969 р. н., 0986287134; 

2. Микицей Роман Михайлович – 1975 р. н., 0972358614; 

3. Пилипонюк Михайло Іванович – 1971 р. н., 0971816288. 

 

ІІ. Заберезький старостинський округ № 2: 

1. Амброзяк Михайло Васильович – 1975 р. н., 0669355934; 

2. Михайлюк Михайло Михайлович – 1965 р. н., 0975382154; 

3. Амброзяк Дмитро Васильович – 1988 р. н., 0966930821. 

 

ІІІ. Іваниківський старостинський округ № 3: 

1. Василик Ігор Михайлович – 1983 р. н., 0967841294; 

2. Головатчук Андрій Мирославович – 1991 р. н., 0978531109; 

3. Доцяк Василь Ярославович – 1973 р. н., 0674274256. 

 

IV. Похівський старостинський округ № 4: 

1. Вовчок Руслан Ігорович – 1979 р. н., 0669919109; 

2. Костюк Василь Васильович – 1972 р. н., 0992212136; 

3. Семанишин Ігор Львович – 1969 р. н., 0952008220; 

4. Колесник Юрій Петрович – 1978 р. н., 0976297209; 

5. Доцяк Василь Ярославович – 1983 р. н., 0967528018. 

 

V. Жураківський старостинський округ № 5: 

1. Петрицький Анатолій Миколайович – 1963 р. н., 0960327690; 

2. Дрогомирецький Василь Петрович – 1960 р. н., 0976706569; 

3. Грабовецький Дмитро Йосипович – 1986 р. н., 0978908679; 

4. Сенеджук Михайло Михайлович – 1985 р. н., 0978042485. 

 

VІ.  Грабовецький старостинський округ № 6: 

1. Гуйтин Іван Дмитрович – 1972 р. н., 0680407621; 

2. Процик Руслан Михайлович – 1978 р. н., 0679326830; 

3. Кулічковський Ярослав Васильович – 1965 р. н., 0971297945; 

4. Нестерук Василь Васильович – 1977 р. н., 0966296083; 

5. Чайка Василь Васильович – 1978 р. н., 0973302709.  

 

            VІІ. Старунський старостинський округ № 7: 

1. Оглоб’як Василь Федорович – 1956 р. н., 0989895197; 



2. Грицюк Руслан Ігорович – 1987 р. н., 0986715364; 

3. Чередніченко Ігор Вікторович – 1991 р. н., 0687451719; 

4. Середюк Володимир Ярославович – 1991 р. н., 0971063306; 

5. Григорук Тарас Анатолійович – 1995 р. н., 0987733602. 

 

VІІІ.  Підгірський старостинський округ № 8: 

1. Стасюк Віктор Богданович – 1979 р. н., 0979334903; 

2. Колінковський Роман Богданович – 1975 р. н., 0976248167; 

3. Гавриленко Михайло Васильович – 1970 р. н., 0972171169. 

 

ІХ. Глибівський старостинський округ № 9: 

1. Пиндус Олег Ярославович – 1986 р. н., 0678368209; 

2. Ющук Михайло Федорович – 1969 р. н., 0988083150; 

3. Макар Михайло Юрійович – 1961 р. н., 0671664821. 

 

Х. Глибоківський старостинський округ № 10: 

1. Бабецький Любомир Михайлович – 1985 р. н., 0687613052; 

2. Липівський Василь Миколайович – 1995 р. н., 0673986879; 

3. Срібняк Віталій Миколайович – 1978 р. н., 0673444585. 

 

ХІ. Саджавський старостинський округ № 11: 

1. Мазур Зеновій Іванович – 1954 р. н., 0680414159; 

2. Жирик Оксана Романівна – 1974 р. н., 0676069750; 

3. Паливода Василь Григорович – 1969 р. н. 0674798386. 

 

ХІІ. Хмелівський старостинський округ № 12: 

1. Черевко Андрій Дмитрович – 1980 р. н., 0977635742; 

2. Дем’янів Дмитро Ярославович – 1975 р. н., 0988022625; 

3. Дем’янів Ярослав Дмитрович – 1974 р. н., 0687635883. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                       Ігор Семків 

виконавчого комітету 
 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 109-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про створення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської 

селищної ради 

 

         З метою упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження 

та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської 

селищної ради, забезпечення належного утримання та обслуговування майна, 

забезпечення благоустрою на території Богородчанської селищної ради 

відповідно до статті 335 Цивільного кодексу України, Порядку державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, 

керуючись пп.5, пп.9 п. «б» ст. 30, ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 

 

виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

 1. Створити постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна. 

         2. Затвердити положення про постійно діючу комісію з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна згідно додатку 1 

до даного рішення. 

         3. Затвердити склад постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна згідно додатку 2 до даного 

рішення. 

        4. Затвердити Акт обстеження нерухомого майна згідно додатку 3 до даного 

рішення. 



 5. Роботу комісії проводити по мірі необхідності. 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову комісії 

Романа Мотуза. 

 

       Селищний голова                                                               Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

    Додаток 1 

        до рішення виконавчого комітету  

                                                                                Богородчанської селищної ради 

         від 13. 05. 2021 р. № 109-7/2021 

 

         

ПОЛОЖЕННЯ 

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської селищної 

ради 

 

1. Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна  (далі – Комісія) утворюється з метою 

упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської селищної 

ради.  

 2. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року № 1127. 

3. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна виконавчому 

комітету Богородчанської селищної ради.  

4. На Комісію покладаються завдання: 

4.1. ведення обліку безхазяйного нерухомого майна, виявленого на території 

Богородчанської селищної ради; 

4.2. підготовка заяв Богородчанської селищної ради до органу, який здійснює 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік нерухомого 

майна як безхазяйного; 

4.3. розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень від імені 

Богородчанської селищної ради про взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна;  

4.4. здійснення заходів з виявлення на території Богородчанської селищної ради 

безхазяйного нерухомого майна; 

4.5. здійснення заходів щодо збереження та утримання виявленого на території  

Богородчанської селищної ради безхазяйного нерухомого майна; 

4.6. підготовка позовних заяв про передачу безхазяйного нерухомого майна у 

комунальну власність Богородчанської селищної ради. 



5. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради. 

6. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по мірі 

необхідності.  

7. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та час 

проведення її засідань, формує порядок денний засідань, веде засідання. На час 

відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови комісії. 

8. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час проведення 

засідань Комісії та їх порядок денний. На час тимчасової відсутності секретаря 

Комісії його обов’язки покладаються на одного з членів комісії за пропозицією 

головуючого. 

9. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який ведеться 

секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні членами 

Комісії. 

10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів членів Комісії.  

11. Комісія має право: 

11.1. одержувати від структурних підрозділів Богородчанської селищної ради 

документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

11.2. на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного нерухомого майна, що 

знаходяться на території Богородчанської селищної ради. 

12. За результатами обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна Комісія 

складає Акт обстеження нерухомого майна, за відповідною формою.  

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків 

  



        Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради 

    від 13. 05. 2021 р. № 109-7/2021 

  

 

Склад 

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської селищної 

ради 

 

Голова комісії : 

 

Мотуз Роман Ярославович        -  секретар селищної ради. 

 

Заступник голови комісії: 

 

Бойчук Олександр Михайлович - заступник селищного  голови. 

 

Секретар комісії: 

 

Куртяк Надія Михайлівна             - головний спеціаліст відділу обліку і   

                                                            звітності селищної ради. 

 

Члени комісії: 

 

Заліський Василь Васильович       - начальник КП «Богородчанське виробниче   

                                                            житлове ремонтно-експлуатаційне   

                                                            підприємство»; 

 

Канюк Галина Михайлівна            - начальник відділу культури, туризму,            

                                                             національностей та релігій; 

 

Костей Руслан Васильович            - начальник Управління «Центр надання   

                                                               адміністративних послуг»  селищної ради;  

 

Сікора Сергій Ярославович           - завідувач сектору архітектури та   

                                                             містобудування – головний архітектор 

 

Стасів Володимир Орестович       - начальник юридичного відділу селищної   

                                                            ради. 

   

 

 

 

 

 



До складу комісії входять старости старостинських округів Богородчанської 

селищної ради: Горохолинський старостинський округ № 1, Заберезький 

старостинський округ № 2, Іваниківський старостинський округ № 3, Похівський 

старостинський округ № 4, Жураківський старостинський округ № 5, 

Грабовецький старостинський округ № 6, Старунський старостинський округ № 

7, Підгірський старостинський округ № 8, Глибівський старостинський округ № 

9, Глибоківський старостинський округ № 10, Саджавський старостинський 

округ № 11, Хмелівський старостинський округ № 12 при вирішенні питань на 

території вказаних старостинських округів. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 до рішення виконавчого комітету  

                                                                             Богородчанської селищної ради 

                                                                             від 13. 05. 2021 р. № 109-7/2021 

 

 

 

АКТ 

 обстеження нерухомого майна 

  ______________________  

 

«_____»______________20___ року 

 

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території Богородчанської селищної ради у 

складі:  

Голова комісії:  

Заступник голови комісії:  

Секретар комісії:  

Члени комісії:  

 

здійснила обстеження об’єкта безхазяйного нерухомого майна, яке знаходиться 

на території  Богородчанської селищної ради  і встановила, що за 

адресою_________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

знаходиться об’єкт безхазяйного нерухомого майна, а саме (характеристики 

нерухомого майна та опис його технічного стану)______________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Зазначене безхазяйне нерухоме майно передано на зберігання__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  



Цей акт складено у ________ примірниках.  

Голова Комісії________________ __________________  

Заступник голови Комісії _______ __________________  

Секретар Комісії ______________ __________________ 

Член Комісії __________________ __________________ 

Член Комісії __________________ __________________  

Член Комісії __________________ __________________  

Член Комісії __________________ __________________  

Член Комісії __________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 110-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Боднарука 

Романа Михайловича: село Підгір’я, вул. Молодіжна, 17 

 

         Розглянувши заяву гр. Боднарука Романа Михайловича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Молодіжна в селі Підгір’я,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Боднарука Романа 

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

Підгір’я, вул. Молодіжна, 17. 

 

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 13 травня 2021 року № 111-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Писклинець 

Ольги Миколаївни: село Підгір’я, вул. Л. Українки, 63 

 

         Розглянувши заяву гр. Нич Мирослави Степанівни, яка діє по довіреності 

від імені гр. Писклинець Ольги Миколаївни, про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку по вул. Л. Українки в селі Підгір’я,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Писклинець Ольги 

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

Підгір’я, вул. Л. Українки, 63. 

 

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 13 травня 2021 року № 112-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку                                                              

гр. Басараба Мирона Михайловича 

 

         Розглянувши заяву гр. Басараба Мирона Михайловича  про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Мартинця в селищі Богородчани,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Басараба Мирона 

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

селище Богородчани, вул. Мартинця, 5 на: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н.,  селище Богородчани, вул. Мартинця, 4. 

 

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 13 травня 2021 року № 113-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку 

 

         Розглянувши заяву гр. Яцко Галини Гаврилівни  про зміну поштової адреси 

житловому будинку по вул. Нова в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Білої Наталії Іванівни з: 

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

Нова, 6 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н.,  село 

Іваниківка, вул. Нова, 4. 

 

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 13 травня 2021 року № 114-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 7 Е/10 

 

         Розглянувши заяву гр. Томашівської Лілії Йосипівни про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Шевченка в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Вільчика Степана Миколайовича: 

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

Богородчани, вул. Шевченка, 7 Е/10. 

 

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 13 травня 2021 року № 115-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Вакалюка Вадима 

Богдановича: селище Богородчани, вул. М. Грушевського, 1 А/1 

 

         Розглянувши заяву гр. Вакалюка Вадима Богдановича про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. М. Грушевського в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Вакалюка Вадима Богдановича: 

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

Богородчани, вул. М. Грушевського, 1 А/1. 

 

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 13 травня 2021 року № 116-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Поворознику Мирославу Федоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Сагайдачного, 9 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Поворозника М. Ф. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

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

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Поворознику Мирославу Федоровичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Сагайдачного, 9 до центральної мережі 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на підключення до каналізаційних 

мереж. 

 

  

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 117-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Тарнавському Тарасу Львовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 94 А до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Тарнавського Т. Л. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 94 А 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. Тарнавському Тарасу Львовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 94 А до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на підключення до каналізаційних 

мереж. 

 

  

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 118-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Стрілець Віті Ігорівні дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Лятишевського, 28 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Стрілець В. І. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Лятишевського, 28 до центральної мережі водовідведення, враховуючи 

погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

надати гр. Стрілець Віті Ігорівні дозвіл на виготовлення проектно-технічної 

документації на приєднання житлового будинку по вул. Лятишевського, 28 до 

центральної мережі водовідведення. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 119-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Корнутій Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Я. Мудрого, 6 до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

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

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

Мудрого, 6 до центральної мережі водопостачання та водовідведення, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Корнутій Ірині Михайлівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. Я. 

Мудрого, 6 до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на підключення до каналізаційних 

мереж. 

 

  

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 120-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Галавай Ользі Миколаївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 102  до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Галавай О. М. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 102 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. Галавай Ользі Миколаївні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 102 до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на підключення до каналізаційних 

мереж. 

 

  

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 121-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Шкрібляк Любові Ярославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 104  до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Шкрібляк Л. Я. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Шевченка, 104 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. Шкрібляк Любові Ярославівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 104 до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на підключення до каналізаційних 

мереж. 

 

  

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 122-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Бургер Марії Михайлівні 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. Бургер Марії Михайлівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:   

                                    

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

населеного пункту гр. Бургер Марії Михайлівні, 30.07.1952 р. н., жительці 

села Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 745. 

 

2. Видати гр. Бургер Марії Михайлівні 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 13 травня 2021 року № 123-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Грабовецькому старостинському округу № 6 дозволу на 

зрізання дерев 

 

         Розглянувши клопотання Грабовецького старостинського округу № 6 про 

надання дозволу на зрізання  дерева (берези) по вул. Бойчука, 62 з метою 

запобігання нанесення матеріальних збитків при падінні цього дерева, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Грабовецькому старостинському округу № 6 дозвіл на зрізання дерева 

(берези) по вул. Бойчука, 62 з метою запобігання нанесення матеріальних збитків 

при падінні цього дерева. 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 124-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Горохолинському старостинському округу № 1 дозволу на 

зрізання дерев та вирізання самосівів кущів 

 

         Розглянувши клопотання Горохолинського старостинського округу № 1 

про надання дозволу на зрізання  дерев біля приміщення Жіночого Монастиря 

Служебниць Господа і Діви Марії з Матара в с. Горохолина, вул. Українська, 636, 

вирізання самосівів кущів на канавах біля доріг с. Горохолина та с. Горохолин 

Ліс, та підрізання гілок дерев біля приміщення адмінбудинку, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Горохолинському старостинському округу № 1 дозвіл на зрізання  дерев 

(5 верб) діаметром від 15 до 25 см, висотою 8 м і вище біля приміщення Жіночого 

Монастиря Служебниць Господа і Діви Марії з Матара в с. Горохолина, вул. 

Українська, 636, вирізання самосівів кущів на канавах біля доріг с. Горохолина 

та с. Горохолин Ліс загальною протяжністю 4 км, та підрізання гілок дерев біля 

приміщення адмінбудинку, 

  

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 125-7/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про надання Підгірському старостинському округу № 8 дозволу на зрізання 

дерева 

 

 

         Розглянувши клопотання Підгірського старостинського округу № 8 про 

надання дозволу на зрізання дерева (ясен) по вул. Зарічна в с. Підгір’я, яке несе 

загрозу життю і майну жителів вулиці, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Підгірському старостинському округу № 8 дозвіл на зрізання дерева  

(ясен) по вул. Зарічна в с. Підгір’я, яке несе загрозу життю і майну жителів 

вулиці. 

      

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 126-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Саджавському старостинському округу № 11 дозволу на 

зрізання кущів та дерев 

 

        Розглянувши клопотання Саджавського старостинського округу № 11 про 

надання дозволу на зрізання кущів, дерев та чагарників  на території с. Саджава,  

з метою покращення благоустрою, екологічного та санітарного стану населеного 

пункту, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Саджавському старостинському округу № 11 дозвіл на зрізання кущів та 

чагарників  на території с. Саджава (береги р. Саджавка, сільський стадіон, 

придорожні смуги автодороги Ст. Богородчани – Росільна) та на зрізання старих, 

сухих дерев у центральній частині села (2 липи, 1 сосна) і у парку (1 липа, 1 

тополя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 



 

 

 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 127-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу на зрізання 

дерева 

 

         Розглянувши клопотання Похівського старостинського округу № 4 про 

надання дозволу на зрізання дерева  (тополя) по вул. Шевченка, 48 в с. Похівка, 

яке росте на орендованій земельній ділянці, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Похівському старостинському округу № 4 дозвіл на зрізання дерева  

(тополя) по вул. Шевченка, 48 в с. Похівка, яке росте на орендованій земельній 

ділянці. 

  

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 128-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на зрізання дерева                                                                                        

по вул. Шевченка, 75 в селищі Богородчани 

 

         Розглянувши колективну заяву жителів будинку № 75 по вул.  Шевченка в 

селищі Богородчани про надання дозволу на зрізання дерева (ясен) у зв’язку з 

тим, що воно знаходиться в аварійному стані і становить загрозу життю людей, 

відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на зрізання дерева (ясен) по вул. Шевченка, 75 в селищі 

Богородчани у зв’язку з тим, що воно знаходиться в аварійному стані і 

становить загрозу життю людей. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даного дерева. 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 129-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на зрізання дерев                                                                             

по вул. Тиха, 7 в селищі Богородчани 

 

         Розглянувши заяву голови ОСББ «Тиха грушка» по вул.  Тиха, 7 в селищі 

Богородчани про надання дозволу на зрізання дерев (ясен та груша) у зв’язку з 

тим, що вони знаходяться в аварійному стані і становлять загрозу життю 

мешканців будинку, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на зрізання дерев (ясен та груша) по вул. Тиха, 7 в селищі 

Богородчани у зв’язку з тим, що вони знаходиться в аварійному стані і 

становлять загрозу життю мешканців будинку. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даного дерева. 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 13 травня 2021 року № 130-7/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Об’єднаній єврейській общині України                                                               

дозволу на встановлення пам’ятного знаку 

 

         Розглянувши клопотання виконавчого директора Об’єднаної єврейської 

общини України Ткача Міхаеля Борисовича про надання дозволу на 

встановлення пам’ятного знаку на старому єврейському кладовищі в селищі 

Богородчани, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1.  Надати Об’єднаній єврейській общині України дозвіл на встановлення   

пам’ятного знаку на старому єврейському кладовищі в селищі 

Богородчани. 

2. Погодити поданий ескіз напису пам’ятного знаку на старому єврейському 

кладовищі. 

3. Рекомендувати здійснити встановлення пам’ятного знаку таким чином, 

щоб він не становив перешкоду для руху пішоходів та транспортних 

засобів.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 


