
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 15 червня 2021 року № 8                                                                                                                        

селище Богородчани 

___________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

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

Р. Мотуз – секретар селищної ради  

О. Білоус – перший заступник селищного голови 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

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 

В. Приймак – заступник голови об'єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

М. Яцейко – приватний підприємець 

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

захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець, фермер 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

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

 

Відсутні члени виконкому:  

 

М. Мороз, В. Петришин, М. Павликівська, Д. Климів, Т. Глодан 



  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

  

1. Про створення громадської комісії з житлових питань, затвердження її 

складу та Положення про громадську комісію. 

2. Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу на місцевому рівні Богородчанської селищної територіальної 

громади. 

3. Про затвердження планів заходів щодо складання проекту бюджету 

Богородчанської селищної ТГ на 2022 рік, прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної ТГ на 2022-2024 роки.  

4. Про утворення Координаційної ради з питань дітей. 

5. Про затвердження висновку щодо доцільності надання дозволу для 

тимчасового виїзду за межі України малолітньої Гаврилів А. Р. без згоди 

та супроводу батька Гавриліва Р. Я.  

6. Про затвердження висновку щодо усунення перешкод у вихованні і 

спілкуванні з дитиною та визначення способів участі батька      

Мироновича  А. Р. у вихованні малолітньої дитини Мироновича А. А. 

7. Про укладення договору щодо надання послуги патронату над дітьми 

Литвиненко А. Н. та Литвиненком С-І. Р. з патронатним вихователем    

Зіняк О. С. 

8. Про визначення прізвища новонародженої дитини.  

9.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дем’янець 

Оксани Ярославівни: село Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 677 Б. 

10.   Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Урсуляка 

Василя Степановича: село Глибівка, вул. Шевченка, 12. 

11.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Зорія Романа 

Івановича. 

12.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Закальницького Мирона Івановича: село Іваниківка, вул. Шевченка, 121. 

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

Михайлівни: село Іваниківка, вул. Д. Галицького, 12. 

14.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дребот Оксани 

Богданівни: село Горохолина, вул. Українська, 254 Д/1. 

15.  Про присвоєння поштової житловому будинку гр. Дидика Руслана 

Григоровича: селище Богородчани, вул. І. Петраша, 6 Є. 

16.  Про присвоєння поштової житловому будинку гр.  Ковальчук Наталії 

Володимирівни: селище Богородчани, вул. Садова, 9. 

17.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Величковської Любові 

Ярославівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/64.  



18.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Опацького  Володимира 

Івановича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/4.  

19.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Стрембецького 

Василя Петровича: село Ластівці, вул. Грібки, 1 А. 

20.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Данилюк Надії 

Василівни: село Ластівці, вул. Красна, 76 В. 

21.  Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна по вул. І. 

Петраша, 11 А. 

22.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Риндича Міши 

Петровича.  

23.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Квич Любові 

Василівни. 

24.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Балаш Євдокії 

Дмитрівни. 

25.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Радкевич Ярослави 

Ярославівни. 

26.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Максимюка Романа 

Романовича. 

27.  Про надання гр. Гаврилко Ользі Йосипівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Тиха, 3  до центральної мережі водовідведення. 

28.  Про надання гр. Жирику Сергію Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 10 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

29.  Про надання гр. Лапку Віталію Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Я. Мудрого  до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

30.  Про надання гр.  Гатичу Віталію Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення по вул. Грушевського, 2 корпус 1  до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

31.  Про надання гр. Роспопі Михайлу Миколайовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

32.  Про надання  товариству з обмеженою відповідальністю «Георозвідка» 

дозволу на проведення геофізичних досліджень з метою пошуків газу на 

території Богородчанської територіальної громади (с. Грабовець, с. 

Копачівка, с. Горохолина, с. Горохолин Ліс). 

33.  Про надання Зіняк Парасковії Василівні дозволу на розміщення  

тимчасової споруди, на приватній земельній ділянці, для провадження 

підприємницької діяльності. 



34.  Про надання Гречанюк Марії Михайлівні дозволу на розміщення  

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

35.  Про надання Феняк Мар’яні Василівні дозволу на розміщення лавочок. 

36.  Про надання Підгірському старостинському округу № 8 дозволу на 

зрізання дерев. 

37.  Про надання дозволу правлінню Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України дозволу на встановлення 

пам’ятної дошки. 

38.  Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами (рекламних засобів) 

на території громади. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 25  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали:  Про створення громадської комісії з житлових питань, 

затвердження її складу та Положення про громадську комісію.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 131-8/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про затвердження Бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу на місцевому рівні Богородчанської селищної 

територіальної громади.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 132-8/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали:   Про  затвердження планів заходів щодо складання проекту 

бюджету Богородчанської селищної ТГ на 2022 рік, прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної ТГ на 2022-2024 роки.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 133-8/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали:   Про утворення Координаційної ради з питань дітей.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 134-8/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



5. Слухали:  Про затвердження висновку щодо доцільності надання 

дозволу для тимчасового виїзду за межі України малолітньої             

Гаврилів А. Р. без згоди та супроводу батька Гавриліва Р. Я.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 135-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали:  Про  затвердження висновку щодо усунення перешкод у 

вихованні і спілкуванні з дитиною та визначення способів участі батька  

Мироновича  А. Р. у вихованні малолітньої дитини Мироновича А. А.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 136-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

7. Слухали:  Про укладення договору щодо надання послуги патронату над 

дітьми Литвиненко А. Н. та Литвиненком С-І. Р. з патронатним 

вихователем Зіняк О. С.    

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 137-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали:  Про визначення прізвища новонародженої дитини.    

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 138-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Дем’янець Оксани Ярославівни: село Горохолин Ліс, вул. Чорновола,   

677 Б.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 139-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Урсуляка Василя Степановича: село Глибівка, вул. Шевченка, 12.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 140-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

11.  Слухали:  Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. Зорія 

Романа Івановича.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 141-8/2021 додається. 



Одноголосно 

 

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

Закальницького Мирона Івановича: село Іваниківка, вул. Шевченка, 121. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 142-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Доцяк Марії Михайлівни: село Іваниківка, вул. Д. Галицького, 12.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 143-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Дребот Оксани Богданівни: село Горохолина, вул. Українська, 254 Д/1.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 144-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

15.  Слухали:  Про присвоєння поштової житловому будинку гр. Дидика 

Руслана Григоровича: селище Богородчани, вул. І. Петраша, 6 Є.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 145-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

16.  Слухали:  Про присвоєння поштової житловому будинку гр.  Ковальчук 

Наталії Володимирівни: селище Богородчани, вул. Садова, 9.   

Доповідав:  Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 146-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

17.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Величковської 

Любові Ярославівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/64.      

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 147-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

18.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Опацького  

Володимира Івановича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/4.    

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 148-8/2021 додається. 

Одноголосно 

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

Стрембецького Василя Петровича: село Ластівці, вул. Грібки, 1 А.  



Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 149-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Данилюк Надії Василівни: село Ластівці, вул. Красна, 76 В.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 150-8/2021 додається. 

 Одноголосно 

 

21.  Слухали:  Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна 

по вул. І. Петраша, 11 А.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 151-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Міши Петровича.  

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 152-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Любові Василівни. 

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 153-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Євдокії Дмитрівни. 

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 154-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Ярослави Ярославівни. 

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 155-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

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

Максимюка Романа Романовича. 

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 156-8/2021 додається. 



Одноголосно 

 

27.  Слухали:  Про надання гр. Гаврилко Ользі Йосипівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Тиха, 3  до центральної мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 157-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

28.  Слухали:  Про надання гр. Жирику Сергію Івановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 10 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 158-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

29.  Слухали:  Про надання гр. Лапку Віталію Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

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

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 159-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

30.  Слухали:  Про надання гр.  Гатичу Віталію Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

нежитлового приміщення по вул. Грушевського, 2 корпус 1  до 

центральної мережі водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 160-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

31.  Слухали:  Про надання гр. Роспопі Михайлу Миколайовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 161-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

32.  Слухали:  Про надання  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Георозвідка» дозволу на проведення геофізичних досліджень з метою 

пошуків газу на території Богородчанської територіальної громади (с. 

Грабовець, с. Копачівка, с. Горохолина, с. Горохолин Ліс).    

Доповідав: Р. Заремба   



Вирішили: рішення № 162-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

33.  Слухали:  Про надання Зіняк Парасковії Василівні дозволу на 

розміщення  тимчасової споруди, на приватній земельній ділянці, для 

провадження підприємницької діяльності.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 163-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

34.  Слухали:  Про надання Гречанюк Марії Михайлівні дозволу на 

розміщення  тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 164-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

35.  Слухали:  Про надання Феняк Мар’яні Василівні дозволу на розміщення 

лавочок.    

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 165-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

36.  Слухали:  Про  надання Підгірському старостинському округу № 8 

дозволу на зрізання дерев.  

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 166-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

37.  Слухали:  Про  надання дозволу правлінню Івано-Франківської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України дозволу на 

встановлення пам’ятної дошки.  

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 167-8/2021 додається. 

Одноголосно 

 

38.  Слухали:  Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами 

(рекламних засобів) на території громади.   

Доповідав: Р. Заремба   

Вирішили: рішення № 168-8/2021 додається. 

Одноголосно 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 131-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про створення громадської комісії з житлових питань,                                     

затвердження її складу та Положення про громадську комісію 

 

         З метою ефективного вирішення житлових питань мешканців 

Богородчанської  територіальної громади, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 51 Житлового кодексу Української 

РСР, п. 3, 19 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов і надання їм жилих приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів 

України та Українською республіканською радою профспілок від 11.12.1984 № 

470 (зі змінами),  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Створити громадську комісію з житлових питань у складі згідно з 

додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань згідно 

з додатком 2. 

 

3.  Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови Білоуса О. О. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Ростислав Заремба   
 
 
 
 



 

                                                                              Додаток 1 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 15.06.2021р. № 131-8/2021 

 

 

 

Склад 

громадської комісії з житлових питань 

 

 

Білоус Олег Остапович                       - перший заступник селищного голови,                        

                                                                 голова громадської комісії; 

Вірстюк Віра Львівна                          - начальник організаційного відділу   

                                                                 селищної ради, заступник  голови   

                                                                 громадської комісії;  

Приймак Надія Богданівна                 - головний спеціаліст юридичного    

                                                                 відділу селищної ради, секретар  комісії; 

 

Члени комісії: 

 

 

Данилко Ліана Станіславівна               - завідувач військо-облікового бюро   

                                                                   селищної ради; 

 

Дрогомирецький Василь Михайлович - директор КУ “Центр надання   

                                                                    соціальних послуг селищної ради”; 

 

 

Римарук Василь Володимирович         - начальник служби у справах дітей   

                                                                    селищної ради; 

 

 

Яцків Надія Іванівна                              - заступник керуючого справами-                        

                                                                    начальник  загального відділу      

селищної   

                                                                    ради.                                              

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків    

 

 

 



                                     

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 15.06.2021 р. № 131-8/2021 

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську комісію з житлових питань 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Громадська комісія з житлових питань (далі – комісія) є колегіальним 

органом, що утворюється рішенням виконавчого комітету Богородчанської 

селищної ради відповідно до статті 39 Житлового кодексу України, пункту 3 

Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Україні з метою участі у вирішенні питань квартирного 

обліку та надання житлових приміщень. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим 

кодексом та законами України, указами Президента України, постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Україні, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, 

іншими нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим 

Положенням. 

1.3. Діяльність комісії здійснюється відповідно до чинного законодавства на 

принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження 

честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав 

та 

інтересів. 

1.4. Основною формою роботи комісії є засідання, що скликаються головою по 

мірі необхідності, але не рідше одного разу у місяць. Засідання комісії 

проводить голова комісії, а у разі його відсутності - заступник голови комісії. 

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як 

половина членів комісії. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 

присутніх на засіданні членів її складу. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують голова та 

секретар комісії. 

На засіданні комісії, за бажанням, можуть бути присутні громадяни під час 

розгляду наданих ними звернень. 

1.5. Рішення громадської комісії носять рекомендаційний характер. 

 

2. Напрямки роботи та основні функції комісії.   

2.1. Основними завданнями комісії є здійснення громадського контролю за 



дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік та 

зняття з такого обліку, обліком громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, установленням черговості на одержання житлової площі. 

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає та вносить 

виконавчому комітету селищної ради, у встановленому законодавством 

порядку, 

пропозиції з питань: 

- взяття на квартирний облік громадян, потребуючих покращення житлових 

умов; 

- зняття з квартирного обліку громадян, які перебувають на квартирному обліку 

при виконавчому комітеті селищної ради, які відповідно до законодавства 

втратили право перебувати на квартирному обліку; 

- внесення змін до облікових справ черговиків; 

- спірні питання щодо взяття на квартирний облік громадян та надання їм жилих 

приміщень; 

- інші питання, що відносяться до компетенції комісії. 

 

3. Права та обов’язки комісії. 

3.1. Комісія має право: 

- одержувати в установленому порядку від Богородчанської селищної ради, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, 

документи, інші матеріали та статистичні дані, необхідні для виконання 

покладених завдань; 

- залучати в установленому порядку до роботи посадових осіб Богородчанської 

селищної ради, працівників підприємств, установ, організацій міста (за 

погодженням з їх керівниками), громадських організацій до розгляду питань, 

що належать до компетенції комісії; 

- розглядати листи підприємств, установ, організацій та звернення громадян з 

питань, віднесених до компетенції комісії; 

- обстежувати житлові умови заявників та складати за їх результатами акти; 

- витребувати, у разі необхідності, додаткові документи від заявників, 

підприємств, установ та організацій. 

 

4. Строки розгляду справ. 

4.1. Матеріали, що надходять до комісії і не потребують додаткової інформації 

розглядаються в 15-ти денний термін в робочому порядку. 

4.2. Матеріали, що потребують додаткової інформації розглядаються в 

місячний термін. 

 

5. Діяльність комісії. 

 5.1. Члени комісії працюють на громадських засадах. 

5.2.У випадку, коли хтось із членів комісії вибуває, відповідним рішення 

виконавчого комітету селищної ради призначається інша особа.  

5.3. Голова комісії: 

- здійснює керівництво діяльністю комісії; 

- представляє комісію на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно 

від форми власності; 



- підписує протоколи засідань, рішення комісії, інші документи пов’язані з 

діяльністю комісії; 

- скликає засідання комісії, вносить питання на розгляд; 

- надає виконавчому комітету селищної ради пропозиції щодо змін у складі 

комісії. 

У період відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови 

комісії. 

5.4. Секретар комісії: 

- готує матеріали для розгляду на засідання комісії; 

- веде протоколи засідань та іншу документацію, пов’язану з діяльністю комісії, 

забезпечує збереження документів комісії; 

- інформує членів комісії та, у разі необхідності, інших громадян про час та 

місце проведення засідання комісії; 

- у разі необхідності надає витяги з протоколів засідань комісії. 

5.5. Припинення діяльності комісії здійснюється за рішенням виконавчого 

комітету селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                              Ігор Семків      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 132-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про затвердження Бюджетного  

регламенту проходження бюджетного  

процесу на місцевому рівні 

Богородчанської селищної  

територіальної громади 

 

 

  Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 

25, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу 

Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження 

Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому 

рівні», з метою упорядкування процесів формування та використання 

фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, що здійснюються 

Богородчанською селищною радою, а також регламентації взаємовідносин між 

різними учасниками бюджетного процесу,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити Бюджетний регламент Богородчанської селищної 

територіальної громади (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника    

селищного голови Олега Білоуса.  

 

 

 

Селищний голова                   Ростислав Заремба 

 

           
                                                                                                   



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                 рішенням виконавчого комітету  

                                від 15.06. 2021 р. № 132-8/2021 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРОХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ 

РІВНІ  

БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу селищного 

бюджету (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади 

проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, 

виконання селищного бюджету (включаючи внесення змін до рішення про 

селищний бюджет) та звітування про його виконання. 

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній 

стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що 

здійснюються Богородчанською селищною радою, її виконавчими органами та 

структурними підрозділами протягом бюджетного періоду. 

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного 

кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість 

використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, 

що регулюють бюджетні відносини. 

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів: 

складання прогнозу селищного бюджету, проєкту селищного бюджету та 

підготовки проєкту рішення про селищний бюджет; 

розгляду та схвалення виконавчим комітетом Богородчанської селищної 

ради прогнозу селищного бюджету та проєкту рішення про селищний бюджет; 

подання та розгляду прогнозу селищного бюджету та проєкту рішення 

про селищний бюджет на розгляд Богородчанської селищної ради; 

затвердження Богородчанською селищною радою рішення про селищний 

бюджет; 

організації та управління виконанням селищного бюджету, в тому числі в 

частині затвердження розпису селищного бюджету та забезпечення його 

збалансування, координації роботи з територіальними органами, що 

контролюють справляння надходжень бюджету та органами Державної 

казначейської служби України; 

внесення змін до рішення про селищний бюджет; 

підготовці інформації про виконання селищного бюджету, поданні 

квартальних та річного звітів до Богородчанської селищної ради та участі 

представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді; 

забезпечення доступності інформації про селищний бюджет, зокрема 

публікації рішень про затвердження бюджету та внесення змін, квартальних 



звітів про їх виконання, та  публічного представлення інформації про виконання 

селищного  бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів 

залучення громадськості до бюджетного процесу. 

1.5. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, 

наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах. 

 

2. СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ, ПРОЄКТУ 

СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТУ РІШЕННЯ 

ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ 

 

2.1. Складання прогнозу та проєкту селищного  бюджету здійснюється 

поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та 

соціального розвитку населений пунктів Богородчанської селищної ради, 

індикативних прогнозних показників селищного бюджету на 

середньостроковий період, який є основою для складання проєкту селищного 

бюджету. 

2.2. План заходів із складання прогнозу та проєкт селищного бюджету 

складається щороку відповідно до додатків 1, 2 наказу Міністерства фінансів 

України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу на місцевому рівні». 

         2.3. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо 

особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на 

наступний бюджетний період та аналізу виконання селищного бюджету у 

попередніх та поточних періодах фінансовим управлінням Богородчанської 

селищної ради (далі – фінансове управління) здійснюються попередні 

розрахунки показників: 

дохідної частини селищного  бюджету; 

видаткової частини селищного  бюджету відповідно до потреби, 

визначеної головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів; 

фінансування селищного  бюджету. 

2.4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та 

інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, які доводяться 

Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України 

проєкту закону про Державний бюджет України, фінансове управління 

доводить їх до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

Фінансове управління розробляє та у визначені терміни доводить до 

головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів: 

1) Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету; 

2) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з 

типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів 

України; 

3) граничні показники видатків селищного  бюджету на 

середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання 

бюджетних запитів та встановлює термін їх подання. 



2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення 

пропозицій до прогнозу селищного  бюджету та бюджетних запитів для 

подання до фінансового управління в установлений ним термін. 

           Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, 

достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу селищного  бюджету та 

бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу 

показників прогнозу селищного  бюджету та проєкту селищного бюджету, 

згідно з вимогами фінансового управління. 

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники опрацьовують 

запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з селищного  бюджету, у 

тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися 

на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і 

враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність 

цілям та завданням цільових (комплексних) програм, вимогам щодо 

ефективності використання бюджетних коштів тощо)  та можливості  реалізації 

за рахунок коштів селищного бюджету (виходячи з реальних фінансових 

можливостей селищного  бюджету та за умови, що вирішення порушених 

питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та 

видаткових повноважень селищного бюджету, визначених Бюджетним 

кодексом України). 

2.6. Фінансове управління здійснює аналіз поданих головними 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів пропозицій до прогнозу 

селищного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним 

показникам видатків селищного бюджету і вимогам доведених інструкцій. 

На основі аналізу виконавчим комітетом  приймається рішення про 

включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу 

селищного бюджету. 

2.7. Фінансове управління на будь-якому етапі складання і розгляду 

проєкту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними 

розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, 

пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних 

коштів. 

На основі результатів аналізу виконавчий комітет приймає рішення про 

включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту селищного  бюджету.  

2.8. Фінансове управління готує прогноз та проєкт рішення про селищний 

бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної 

Міністерством фінансів України. 

Після отримання від Міністерства фінансів України показників 

міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-

методологічних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів, які були 

проголосовані Верховною радою України при прийнятті проєкту закону про 

Державний бюджет України в другому читанні, фінансове управління, у разі 

необхідності, готує пропозиції до проєкту рішення про селищний бюджет. 

2.9. Основними вимогами до проєкту селищного  бюджету є: 

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні 

розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність 

виділення коштів); 



2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці 

працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу; 

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються 

кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у 

попередніх роках; 

4) обов’язково враховуються видатки на реалізацію проєктів – 

переможців бюджету участі. 

 

3. РОЗГЛЯД ТА СХВАЛЕННЯ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ 

БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРОГНОЗУ 

СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ПРО 

СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ 

 

3.1. Підготовлений фінансовим управлінням прогноз селищного бюджету 

на середньостроковий період та проєкт рішення про селищний бюджет 

подається на схвалення до виконавчого комітету Богородчанської селищної 

ради. 

3.2. Разом з проєктом рішення про селищний  бюджет подаються: 

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити: 

а) інформацію про соціально-економічний стан населених пунктів і 

прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу 

проєкту  селищного бюджету; 

б) оцінку доходів селищного бюджету з урахуванням втрат доходів 

селищного бюджету внаслідок наданих радою податкових пільг; 

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про селищний 

бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за 

бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за 

попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації 

видатків та кредитування бюджету; 

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та 

надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів; 

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих 

запозичень; 

2) показники витрат селищного  бюджету, необхідних на наступні 

бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в 

бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного 

бюджетного періоду; 

3) перелік інвестиційних проєктів; 

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за 

бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями 

енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів); 

5) інформацію про хід виконання селищного бюджету у поточному 

бюджетному періоді; 

          6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту 

селищного  бюджету (у разі потреби надаються до профільної комісії). 

 



4. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ПРОГНОЗУ СЕЛИЩНОГО 

БЮДЖЕТУ ТА ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ НА 

РОЗГЛЯД БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

4.1. Фінансове управління після схвалення виконавчим комітетом 

Богородчанської селищної ради надає на розгляд комісії з питань бюджету, 

фінансів та планування соціально-економічного розвитку прогноз селищного 

бюджету та проєкт селищного  бюджету з відповідними матеріалами. 

4.2. Прогноз селищного бюджету містить: 

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

населених пунктів Богородчанської селищної ради, враховані під час 

розроблення прогнозу; 

2) загальні показники доходів  і фінансування селищного бюджету, 

повернення кредитів до селищного  бюджету, загальні граничні показники 

видатків селищного  бюджету та надання кредитів з селищного бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

3) показники за основними видами доходів селищного  бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди);  

4) показники дефіциту (профіциту) селищного  бюджету, показники за 

основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний 

фонди); 

5) граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів 

з селищного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди);  

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, 

визначені в межах загальних граничних показників видатків селищного 

бюджету та надання кредитів з селищного  бюджету; 

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення 

про селищний  бюджет. 

4.3. Проєктом рішення про селищний бюджет визначаються: 

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування селищного бюджету 

(з розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

2) доходи селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку 

до рішення); 

3) фінансування селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у 

додатку до рішення); 

4) бюджетні призначення головним розпорядникам та одержувачів 

бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням 

видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних 

послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення); 

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до 

рішення); 

6) розмір оборотного залишку коштів селищного  бюджету; 

7) перелік захищених видатків селищного бюджету; 

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання селищного 

бюджету. 

 



5. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БОГОРОДЧАНСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ 

РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ 

 

5.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості 

проєкт рішення про селищний  бюджет та матеріали, що до нього додаються, 

розміщуються на офіційному сайті Богородчанської селищної ради. 

5.2. Селищний бюджет затверджується рішенням Богородчанської 

селищної ради до 25 грудня року, що передує плановому. 

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою 

України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні 

селищного бюджету  враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня 

субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, 

базова або реверсна дотації), визначені у проєкті закону про Державний бюджет 

України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів 

України до Верховної Ради України. 

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 

Державний бюджет України Богородчанська селищна рада приводить обсяги 

міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет 

України. 

5.3. Богородчанська селищна рада, при затверджені селищного бюджету, 

враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з 

обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ 

СЕЛИЩНОГО  БЮДЖЕТУ 

  

6.1. Загальну організацію і управління виконанням селищного  бюджету, 

а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету 

здійснює заступник керуючого справами - начальник фінансового управління. 

6.2. Селищний бюджет виконується за розписом, який затверджується 

заступником керуючого справами - начальником фінансового 

управління.  Керівник фінансового управління протягом бюджетного періоду 

забезпечує відповідність розпису селищного бюджету встановленим 

бюджетним призначенням. 

6.3. При виконанні селищного  бюджету застосовується казначейське 

обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно 

до статті 43 Бюджетного кодексу України. 

За рішенням Богородчанської селищної ради при виконанні селищного  

бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та 

власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами 

банків державного сектору. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445247980103453#n796


Порядок обслуговування коштів селищного бюджету у частині бюджету 

розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків 

державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та 

складання звітності про виконання селищного бюджету щодо таких коштів 

визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком. 

6.4. Фінансове управління за участю органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, у процесі виконання селищного  бюджету за 

доходами здійснює аналіз доходів селищного  бюджету. 

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, 

забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до селищного  

бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства. 

6.5. Виконання селищного бюджету за видатками та кредитуванням 

здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу 

України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 

228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими 

нормативно-правовими документами. 

6.6. План заходів щодо організації виконання  селищного бюджету 

складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів 

України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу на місцевому рівні». 

6.7. Особливості виконання селищного бюджету у разі несвоєчасного 

його прийняття. 

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про 

селищний  бюджет, виконавчий комітет Богородчанської селищної ради має 

право здійснювати витрати селищного бюджету лише на цілі, визначені у 

рішенні про селищний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно 

передбачені у проєкті рішення про селищний бюджет на наступний бюджетний 

період, схваленому виконавчим комітетом Богородчанської селищної ради та 

поданому на розгляд Богородчанської селищної ради. При цьому щомісячні 

бюджетні асигнування селищного бюджету сумарно не можуть перевищувати 

1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про селищний 

бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, 

передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 

23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності 

проведення захищених видатків селищного  бюджету). 

До прийняття рішення про селищний бюджет на поточний бюджетний 

період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з 

бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду 

селищного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з 

державного бюджету місцевим бюджетам). 

У разі несвоєчасного прийняття рішення про селищний  бюджет при 

формуванні надходжень та здійсненні витрат селищного  бюджету 

застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на 

відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445247980103453#n331
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445247980103453#n485
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445247980103453#n485


законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу 

України). 

Селищний бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний 

період, який  затверджується заступником керуючого справами - начальником 

фінансового управління Богородчанської селищної ради . 

  

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ 

 

7.1. Зміни до рішення про селищний  бюджет можуть вноситись у разі: 

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у 

відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його 

несвоєчасного прийняття); 

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету (на підставі офіційного висновку фінансового управління 

про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду 

селищного  бюджету визнається за підсумками першого кварталу та наступних 

звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних 

висновків фінансового управління за умови перевищення доходів загального 

фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), 

врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, не менше ніж 

на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду селищного  

бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового управління 

Богородчанської селищної ради за підсумками квартального звіту в разі 

недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету, врахованих у 

розписі селищного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків; 

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім 

власних надходжень бюджетних установ) селищного бюджету; 

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками 

бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування); 

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет 

України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами; 

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного 

кодексу України; 

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України. 

7.2. Рішення про внесення змін до селищного бюджету ухвалюється 

Богородчанською селищною радою. 

Проєкти таких рішень готує фінансове управління, головні розпорядники 

бюджетних коштів,  погоджує комісія з питань бюджету, фінансів та 

планування соціально-економічного розвитку. 

7.3. Богородчанська селищна рада в рішенні про селищний бюджет на 

відповідний рік надає право фінансовому управлінню селищної ради  у межах 

загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних 

коштів здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету і надання 

кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд 

бюджету, додаткові дотації  та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1445247980103453#n790


за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним 

фондами бюджету) за рішенням Богородчанської селищної ради. 

  

8. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО 

БЮДЖЕТУ, 

ПОДАННЯ КВАРТАЛЬНИХ ТА РІЧНОГО ЗВІТІВ,  

ТА УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ У РАДІ 

 

8.1. Звітність про виконання селищного бюджету визначається відповідно 

до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету 

України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України. 

Орган Казначейства складає та подає фінансовому управлінню селищної 

ради звітність про виконання селищного бюджету за встановленими формами. 

8.2. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності 

про виконання  селищного бюджету складається щороку відповідно до додатку 

4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження 

бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому 

рівні». 

 

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕЛИЩНИЙ 

БЮДЖЕТ 

  

9.1. Інформація про виконання селищного  бюджету, у тому 

числі  квартальні та річний звіти про виконання селищного бюджету 

підлягають оприлюдненню на сайті Богородчанської селищної ради. 

Інформація про виконання селищного бюджету має містити показники 

селищного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи 

(деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 

відсотків загального обсягу доходів селищного  бюджету) та про видатки і 

кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та 

кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого 

боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з 

аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного 

періоду із зазначенням динаміки їх зміни. 

9.2. Головні розпорядники коштів селищного  бюджету 

розміщують  бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в 

інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання 

Богородчанській селищній  раді проєкту рішення про селищний  бюджет. 

9.3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне 

представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний 

бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують 

оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої 

інформації. 



Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом 

розміщення на офіційному сайті Богородчанської селищної ради: 

інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, 

формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних 

коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний 

бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним, паспорти 

бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня 

затвердження таких документів; 

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний 

період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності; 

звіти про хід реалізації державний інвестиційних проєктів – один раз на 

півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом; 

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний 

бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної 

звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 133-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження планів заходів  

щодо складання проєкту бюджету  

Богородчанської селищної ТГ на  

2022 рік, прогнозу бюджету  

Богородчанської селищної ТГ  

на 2022-2024 роки 

 

 

  Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 

25, 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу 

Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження 

Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому 

рівні»,  

 

виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити план заходів щодо cкладання Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

(Додаток 1). 

 

2. Затвердити план заходів щодо складання Проєкту бюджету 

Богородчанської селищної територіальної громади на 2022 рік (Додаток 

2). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Олега Білоуса.  

 

 

 

Селищний голова           Ростислав Заремба 

 



                                                                         Додаток 1 

                                                                    до рішення виконавчого комітету  

                від 15.06.2021 року № 133-8/2021  

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання Прогнозу Богородчанської селищної  

територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 
1. Здійснення аналізу виконання селищного 

бюджету за І-й квартал 2021 року, виявлення 

тенденцій у виконанні дохідної та видаткової 

частин бюджету 

Травень, червень                

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

2. Доведення до головних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів 

Богородчанської селищної територіальної 

громади органiзацiйно-методологiчних засад 

складання прогнозу селищного бюджету, 

визначених Мінфіном, та інструктивного 

листа щодо основних організаційних засад 

процесу підготовки пропозицій до прогнозу 

бюджету 

У триденний 

термін після 

отримання 

відповідної 

інформації від 

Міністерства 

фінансів 

України 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

3. 

 

Надання фінансовому управлінню селищної 

ради основних прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку 

території на середньостроковий період 

До 10 червня 

2021 року 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

інвестицій та 

інфраструктури 

селищної ради 

4. Надання фінансовому управлінню селищної 

ради інформації щодо чисельності населення 

До 10 червня 

2021 року 

Управління 

«Центр надання 

адміністративних 

послуг селищної 

ради» 

5. Надання фінансовому управлінню селищної 

ради разом з поясненнями (зокрема в частині 

фіскальних ризиків у майбутніх періодах) 

прогнозних надходжень до бюджету на 2022-

2024 роки, у розрізі податків і платежів, що 

контролюються податковими органами 

До 15 червня 

2021 року 

ГУ ДФС в Івано-

Франківській 

області 

Управління 

земельних 

ресурсів та 

екології 

селищної ради 

6. Прогнозування обсягів доходів селищного 

бюджету, визначення обсягів фінансування 

селищного бюджету, повернення кредитів до 

селищного бюджету та надання кредитів з 

селищного бюджету на 2022-2024 роки на 

підставі прогнозу економічного та 

соціального розвитку України та території, 

аналізу виконання селищного бюджету в 

До 25 червня 

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 



попередніх та поточному бюджетних 

періодах 

7.  Підготовка та внесення змін до показників 

прогнозу бюджету на 2022-2024 роки на 

підставі інформації, визначеної відповідно до 

пункту 6 

До 1 липня  2021 

року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

8. Розроблення та доведення до головних 

розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів інструкцій з підготовки пропозицій 

до Прогнозу  та орієнтовних граничних 

показників видатків та надання кредитів з 

селищного бюджету на середньостроковий 

період 

До 5 липня 2021 

року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

9. Надання фінансовому управлінню селищної 

ради пропозицій до Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки разом з 

пояснюючою запискою 

До 15 липня 

2021 року 

Головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

10. Здійснення аналізу поданих головними 

розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів пропозицій до Прогнозу 

бюджету Богородчанської селищної 

територіальної громади на відповідність 

доведеним орієнтовним граничним 

показникам видатків селищного бюджету та 

надання кредитів з селищного бюджету і 

вимогам доведеної інструкції 

До 25 липня 

2021 року  

Фінансове 

управління 

селищної ради 

11. Проведення погоджувальних нарад з 

головними розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів селищної 

ради щодо узгодження показників Прогнозу 

бюджету Богородчанської селищної 

територіальної громади 

 

До 5 серпня 2021 

року 

Фінансове 

управління 

селищної ради, 

головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

12. Доопрацювання Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної територіальної 

громади за результатами проведених 

погоджувальних нарад та інформації, 

отриманої від головних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів  

До 12 серпня 

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

13. Подання Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки до виконавчого 

комітету селищної ради 

До 13 серпня 

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

14. Розгляд та схвалення Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної територіальної 

громади  на 2022-2024 роки 

До 26 серпня 

2021 року 

Виконавчий 

комітет селищної 

ради 

15. Подання Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки разом із 

фінансово-економічним обґрунтуванням до 

селищної ради для розгляду в порядку, 

визначеному радою 

До 3 вересня 

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 



 

16. Супровід розгляду питання щодо Прогнозу 

бюджету комісією з питань бюджету, 

фінансів та планування соціально-

економічного розвитку Богородчанської 

селищної ради та на пленарному засіданні 

селищної ради в порядку, визначеному 

радою 

Вересень 2021 

року 

Фінансове 

управління 

селищної ради, 

головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                  Ігор Семків 

виконавчого комітету                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 2 

                                                                    до рішення виконавчого комітету  

               від 15.06.2021 року №133-8/2021  

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання Проєкту бюджету Богородчанської селищної  

територіальної громади на 2022 рік 

 

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 
1. Уточнення параметрів, з урахуванням яких 

здійснюється горизонтальне вирівнювання 

податкоспроможності місцевих бюджетів 

(обсягів надходжень податку на доходи 

фізичних осіб, чисельність населення)  

У терміни 

доведені МФУ 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

2. Надання інформації галузевим 

міністерствам щодо показників, з 

урахуванням яких здійснюються 

розрахунки обсягів міжбюджетних 

трансфертів 

У терміни 

доведені МФУ 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

3. 

 

Доведення до головних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів 

особливостей складання розрахунків до 

проєктів місцевих бюджетів та прогнозних 

обсягів міжбюджетних трансфертів на 

плановий рік, надісланих Мінфіном 

У терміни 

доведені МФУ 

Фінансове 

управління 

селищної ради, 

головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

4. Підготовка пропозицій до проєкту 

державного бюджету в частині 

міжбюджетних трансфертів та їх надання 

Мінфіну і галузевим міністерствам 

У терміни 

доведені МФУ 

Фінансове 

управління 

селищної ради, 

головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

5. Доведення до місцевих фінансових органів 

області:  

- прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів, врахованих у проєкті 

державного бюджету, схваленого 

Кабінетом Міністрів України; 

 - методики їх визначення;  

- організаційно-методологічних вимог та 

інших показників щодо складання проєктів 

місцевих бюджетів 

У термін 

визначений 

департаментом 

фінансів ОДА 

Департамент 

фінансів 

обласної 

державної 

адміністрації, 

фінансове 

управління 

селищної ради 

6. Доведення до головних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів: 

 - прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів, врахованих у проєкті 

державного бюджету, схваленого 

Кабінетом Міністрів України; 

У триденний 

термін з дня 

отримання від 

Міністерства 

фінансів 

України 

Фінансове 

управління 

селищної ради 



- методики їх визначення  

7.  Доведення до головних розпорядників  

бюджетних коштів:  

- інструкції з підготовки бюджетних 

запитів; 

- граничних показників видатків селищного 

бюджету та надання кредитів з селищного 

бюджету;  

- інструктивного листа щодо організаційних 

та інших вимог, яких зобов’язані 

дотримуватися всі розпорядники 

бюджетних коштів 

Серпень-

вересень              

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

8. Організація роботи з розробки бюджетних 

запитів 

Серпень-

жовтень              

2021 року 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

9. Подання бюджетних запитів фінансовому 

управлінню селищної ради 

Вересень-

жовтень               

2021 року 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

10. Здійснення аналізу бюджетних запитів, 

отриманих від головних розпорядників 

бюджетних коштів селищної ради, та 

прийняття рішення щодо включення їх до 

пропозиції проєкту селищного бюджету 

Жовтень-

листопад              

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

11. Доведення до фінансового управління 

селищної ради: 

 - обсягів міжбюджетних трансфертів, 

врахованих у проєкті державного бюджету, 

прийнятого Верховною Радою України у 

другому читанні; 

 - текстових статей проєкту закону про 

державний бюджет, прийнятого у другому 

читанні 

У термін, 

визначений 

департаментом 

фінансів ОДА 

Департамент 

фінансів 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

12. Доведення до головних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів обсягів 

міжбюджетних трансфертів, врахованих у 

проєкті державного бюджету, прийнятого 

Верховною Радою України у другому 

читанні 

У триденний 

термін з дня 

отримання 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

13. Вжиття заходів щодо залучення 

громадськості до процесу складання 

проєкту селищного бюджету (проведення 

засідань громадських рад, громадських 

слухань, консультацій з громадськістю, 

форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, 

вивчення громадських думок) 

Вересень- 

жовтень               

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради, 

головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

14. Підготовка проєкту рішення селищної  ради 

про селищний бюджет з додатками згідно з 

типовою формою, затвердженою 

відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, 

передбачених статтею 76 Бюджетного 

кодексу України, та його подання 

До 15 листопада 

2021 року 

Фінансове 

управління 

селищної ради 



виконавчому комітету Богородчанської 

селищної ради 

15. Схвалення проєкту рішення селищної ради 

про селищний бюджет 

Не пізніше 20 

листопада 

Виконавчий 

комітет 

селищної ради 

16. Направлення схваленого проєкту рішення 

селищної ради про селищний бюджет до 

селищної ради 

Не пізніше 25 

листопада 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

17. Доопрацювання проєкту рішення селищної 

ради про селищний бюджет з урахуванням 

показників обсягів міжбюджетних 

трансфертів, врахованих у проєкті 

державного бюджету, прийнятому 

Верховною Радою України у другому 

читанні 

У двотижневий 

строк з дня 

офіційного 

опублікування 

закону про 

Державний 

бюджет України 

Фінансове 

управління 

селищної ради 

18. Супровід розгляду проєкту рішення про 

бюджет у селищній раді 

На пленарному 

засіданні ради та 

під час розгляду 

комісіями 

Фінансове 

управління 

селищної ради, 

головні 

розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

19. Оприлюднення рішення селищної ради про 

селищний бюджет на плановий рік у газеті, 

що визначена селищною радою та на сайті 

у газеті та на 

сайті не пізніше 

ніж через 10 

днів з дня його 

прийняття 

Організаційний 

відділ селищної 

ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                  Ігор Семків 

виконавчого комітету                                                                    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 134-8/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про утворення Координаційної ради з питань дітей 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

охорону дитинства» та з метою реалізації на території Богородчанської 

селищної ради державної політики з питань захисту прав дітей, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Утворити Координаційну раду з питань дітей. 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань дітей 

(Додаток 1). 

3. Затвердити кількісний та персональний склад Координаційної ради з 

питань дітей (Додаток 2). 

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                  Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 15.06.2021 р. № 134-8/2021                                   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань дітей 

 

І. Загальні положення 

 

1. Координаційна рада з питань дітей (надалі – Координаційна рада) є 

консультативно-дорадчим органом при Богородчанській селищній раді, 

утвореним з метою підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності у сфері захисту прав дітей, попередження 

бездоглядності, безпритульності, складних життєвих обставин серед дітей. 

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, 

указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, рішеннями виконавчого комітету, а також іншими нормативно-

правовими актами, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту прав 

дітей і цим Положенням. 

3. Координаційна рада створюється при селищній раді рішенням 

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради. 

 

ІІ. Основні завдання Координаційної ради 

 

1. Координація зусиль та забезпечення конструктивної взаємодії між 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими, релігійними, благодійними організаціями та 

об’єднаннями, підприємствами, установами усіх форм власності у вирішенні 

питань соціального захисту дітей та попередження правопорушень у їх 

середовищі. 

2. Визначення пріоритетних напрямків поліпшення становища дітей, їх 

соціального захисту, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 

вчиненню дітьми правопорушень, розвитку освітніх, медичних, соціальних та 

реабілітаційних послуг для дітей та сімей з дітьми. 

3. Забезпечення розвитку ефективної системи раннього виявлення та 

підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 

засадах міжвідомчої взаємодії, з метою попередження розлучення дитини з 

сім’єю і влаштування її до закладу інституційного догляду та виховання дітей. 

4. Узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи щодо 

здійснення соціального захисту дітей, попередження безпритульності та 



бездоглядності серед них, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, освітніх, медичних, соціальних та 

реабілітаційних послуг для дітей та сімей з дітьми. 

5. Внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного 

розвитку громади в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів дітей, попередження вчинення ними правопорушень і 

запобігання їх бездоглядності. 

6. Внесення пропозицій щодо бюджетних асигнувань для реалізації 

цільових програм соціально-правового захисту дітей.  

7. Сприяння діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм 

власності, окремих фізичних осіб щодо надання матеріальної підтримки та 

соціальної допомоги дітям, координація зв’язків з громадськими та 

благодійними організаціями, сприяння розвитку міжнародних зв’язків. 

8. Інформування широкого кола громадськості про стан виконання 

покладених на Координаційну раду завдань. 

 

ІІІ. Координаційна рада має право 

 

1. Одержувати у встановленому порядку від державних органів та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

2. Заслуховувати керівників місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності з питань правового та соціального захисту, умов утримання, 

навчання, виховання і праці дітей, профілактики правопорушень серед них 

тощо. 

3. Давати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми 

власності та їх посадовим особам рекомендації щодо усунення причин і умов, 

які сприяли порушенню прав і законних інтересів дітей. 

4. Утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань 

консультаційні, експертні та робочі групи. 

5. Організовувати конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, 

які стосуються її завдань. 

6. Розглядати інші питання, які належать до її компетенції. 

7. На засідання Координаційної ради можуть бути запрошені особи, які 

не входять до її складу. 

 

 

ІV. Організація діяльності Координаційної ради 

 

1. Свою роботу Координаційна рада здійснює відповідно до 

затвердженого нею плану роботи на рік. 

2. Нагальні питання можуть бути включені до порядку денного незалежно 

від їх включення до плану роботи Координаційної ради на рік. 



3. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є 

засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. 

4. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менш як половина членів її загального складу. 

5. Матеріали та проекти рішень Координаційної ради надсилаються її 

членам та запрошеним не пізніше ніж за 2 календарних дні до засідання. 

6. Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як 

половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

7. Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим і секретарем та протягом 5 робочих днів надсилається всім членам 

Координаційної ради, зацікавленим органам, підприємствам, установам, 

організаціям, фізичним особам. 

8. Рішення Координаційної ради є обов’язковими для розгляду та 

відповідного реагування місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності, їх посадовими особами і громадянами. 

9. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою 

діяльність. 

10. Головою Координаційної ради є заступник  селищного голови з 

гуманітарних питань. 

11. Голова Координаційної ради здійснює загальне керівництво 

діяльністю Координаційної ради, визначає порядок її роботи, скликає і головує 

на засіданнях Координаційної ради. 

12. У разі відсутності голови Координаційної ради його обов’язки 

виконує заступник. 

13. Секретар Координаційної ради здійснює підготовку порядку денного 

і відповідних матеріалів, а також забезпечує ведення протоколів засідань 

Координаційної ради. 

14. Голова Координаційної ради та її члени працюють на громадських 

засадах. 

15. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює 

служба у справах дітей селищної ради. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                 Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 15.06.2021 р. № 134-8/2021 

 

 

 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань дітей 

селищної ради   

 

 

Бойчук  Олександр 

Михайлович 

- заступник селищного голови,  голова   

Координаційної ради 

   

Римарук  Василь  

Володимирович 

- начальник служби у справах дітей селищної 

ради, заступник голови Координаційної ради  

 

Штука Леся  

Василівна  

-  завідувач сектору з питань сімейних форм 

виховання дітей служби у справах дітей 

селищної ради, секретар Координаційної ради 

 

 

Члени координаційної ради: 

 

Дрогомирецький  Василь  

Михайлович 

- директор комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг Богородчанської 

селищної ради» 

 

Дмитришин Наталія 

Василівна 

 

- дільничний офіцер поліції, капітан поліції 

Головного управління національної поліції  

в Івано-Франківській області 

Івано-Франківського районного управління 

поліції відділення поліції № 2 смт Богородчани 

(за згодою)      

                                                                               

Колотайло Інна  

Ярославівна 

 начальник відділу соціальної роботи  

комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Богородчанської селищної 

ради» 

   

Пташник Святослава 

Зіновіївна 

- заступник начальника відділу освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

   

Стасів Володимир 

Орестович 

- начальник юридичного відділу апарату 

селищної ради 

   



Ходоровська Надія 

Петрівна 

- заступник директора комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної допомоги» з питань 

охорони дитинства та материнства  

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                  Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 135-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо доцільності                                                                  

надання дозволу для тимчасового виїзду                                                                                     

за межі України малолітньої Гаврилів А. Р.                                                                            

без згоди та супроводу батька Гавриліва Р. Я. 

 

Керуючись статтями 19, 150 Сімейного кодексу України, Законом 

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

охорону дитинства, постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. 

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

прав дитини» у відповідності Конвенції про права дитини, враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

04.06.2021 року №16 «Про надання висновку щодо доцільності надання дозволу 

для тимчасового виїзду за межі України дитини Гаврилів Анастасії Романівни, 

09.11.2015 року народження, жительки смт Богородчани,  вул. Шевченка, буд. 

№ 9, кв. № 34, без згоди та супроводу батька Гавриліва Романа Ярославовича, 

17.08.1976 року народження, жителя смт Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 

буд. № 52, кв. № 1» та з метою створення належних умов для реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування щодо доцільності 

надання дозволу для тимчасового виїзду за межі України дитини Гаврилів 

Анастасії Романівни, 09.11.2015 року народження, без згоди та супроводу 

батька Гавриліва Романа Ярославовича 17.08.1976 року народження, згідно з  

додатком.  

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

виконавчого комітету Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

Селищний голова        Ростислав Заремба 



Додаток 

до рішенням виконавчого комітету 

від 15.06.2021 р. № 135-8/2021 

 

 

                                                          Висновок 

щодо доцільності надання дозволу для тимчасового виїзду за межі 

України дитини Гаврилів Анастасії Романівни без згоди та супроводу 

батька Гавриліва Романа Ярославовича 

 

Комісія  з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради  

04.06.2021 року розглянула клопотання Богородчанського районного суду 
Івано-Франківської області щодо розв’язання спору у справі про надання 

дозволу на виїзд дитини Гаврилів Анастасії Романівни, 09.11.2015 року 

народження, жительки смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. 9, кв. 34, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, разом з матір’ю Данилюк 

Діаною Миколаївною, 28.01.1995 року народження, за кордон без згоди та 

супроводу батька Гавриліва Романа Ярославовича, 17.08.1976 року 

народження, жителя смт Богородчани, вул. Б. Хмельницького, буд. 52, кв.1. 

Службою у справах дітей селищної ради розглянуто заяву та документи, 

подані громадянкою Данилюк Діаною Миколаївною, 28.01.1995 року 

народження, матір’ю малолітньої Гаврилів Анастасії Романівни, 09.11.2015 

року народження, яка проживає смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 9, кв. 

34, (місце реєстрації вул. Краснопільська, буд. 11, смт Солотвин, Івано-

Франківський району Івано-Франківська область) про надання дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за кордон на відпочинок та оздоровлення, без згоди 

та супроводу батька.  

13.05.2021 року працівниками служби у справах дітей селищної ради року 

проведено бесіду з батьком дитини Гаврилівим Романом Ярославовичем щодо 

надання дозволу для тимчасового виїзду його малолітньої доньки за кордон на 

відпочинок та оздоровлення. У своїй заяві Гаврилів Р.Я. заперечує щодо виїзду 

малолітньої Анастасії за кордон, у зв’язку з тим, що ця поїздка погано вплине 

на її психологічний стан і в майбутньому негативно позначиться на її житті, так, 

як мати дитини планує їхати на відпочинок з іншим чоловіком.  

17.05.2021 року працівниками служби у справах дітей Богородчанської 

селищної ради відвідано малолітню Гаврилів Анастасія Романівна за місцем її 

проживання, за адресою: вул. Шевченка, буд. № 9, кв. № 34, смт Богородчани, 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області, та обстежено умови 

проживання. Умови проживання задовільні, створено належні умови для 

проживання, відпочинку та розвитку дівчинки. 

Під час бесіди з Данилюк Діаною Миколаївною встановлено, що з 

Гаврилів Романом Ярославовичем проживали з 2014 року, в офіційно 

зареєстрованому шлюбі не перебували. В липні 2019 року через непорозуміння, 

які виникали між батьками дитини, Данилюк Д. М. з дитиною пішла від спів 

жителя. В листопаді цього ж року з надією, що стосунки налагодяться, Діана 

Миколаївна з дочкою повернулася проживати до Романа Ярославовича. Але 



оскільки в стосунках нічого не змінилось в лютому 2020 року Данилюк Д. М. з 

дочкою остаточно залишила місце проживання співжителя Гаврилів Р. Я. 

Данилюк Діана Миколаївна має намір поїхати на відпочинок з дочкою за 

межі України, додатково долучила до всіх поданих документів копію графіку 

відпусток у 2021 році та довідку з місця роботи в якій зазначено, що згідно 

графіку відпусток з 01.07.2021 року по 26.08.2021 року Данилюк Д. М. буде 

перебувати у щорічній основній відпустці. Також Діана зобов’язується разом з 

дочкою Анастасією повернутися в України до початку навчального року. 

Згідно з частиною 5 статті 19, частиною 2 статті 150 Сімейного кодексу 

України, пункту 721, Порядку провадження органами опіки та піклування 

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

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, у відповідності до 

частини 1, 2 статті 31 Конвенції про права дитини, на підставі статей 11, 12, 15 

Закону України «Про охорону дитинства» виконавчий комітет селищної ради  

рекомендує  надати  дозвіл на тимчасовий, терміном до одного місяця, виїзд 

малолітньої Гаврилів Анастасії Романівни, 09.11.2015 року народження, з 

матір’ю Данилюк Діаною Миколаївною, 28.01.1995 року народження, на 

відпочинок за кордон, дане рішення буде відповідати інтересам дитини, 

оскільки сприятиме оздоровленню та фізичному розвитку дитини та 

забезпечить право дитини на відпочинок та всебічний розвиток. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету        Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 136-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо усунення перешкод у вихованні і 

спілкуванні з дитиною та визначення способів участі батька  Мироновича  

А. Р. у вихованні малолітньої дитини Мироновича А. А. 

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 04.06.2021 року 

№ 17 «Про надання висновку щодо  усунення перешкод у вихованні і 

спілкуванні з дитиною та визначення способів участі батька Мироновича 

Андрія Романовича, 08.08.1980 року народження, жителя с. Кукезів, 

вул. Шевченка, буд. 75, Львівського району Львівської області, у вихованні 

малолітнього 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 щодо усунення перешкод у вихованні і 

спілкуванні з дитиною та визначення способів участі батька Мироновича 

Андрія Романовича, 08.08.1980 року народження, у вихованні малолітнього 

Мироновича Андрія Андрійовича, 15.01.2012 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 рішенням виконавчого комітету 

від 15.06.2021 р. № 136-8/2021 

 

 

Висновок 

щодо усунення перешкод у вихованні і спілкуванні з дитиною  

та визначення способів участі Мироновича Андрія Романовича 

з малолітнім сином Мироновичем Андрієм Андрійовичем 

 

Комісія  з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради  

04.06.2021 року розглянула клопотання Богородчанського районного суду 

Івано-Франківської області щодо надання письмового висновку про 

розв’язання спору у справі про усунення перешкод у вихованні і спілкуванні з 

дитиною, та встановлення способів участі батька Мироновича Андрія 

Романовича, 08.08.1980 року народження, жителя с. Кукезів, вул. Шевченка, 

буд. 75, Львівського району Львівської області, у вихованні 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, Богородчанської селищної ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

15.03.2011 року Миронович Андрій Романович та Стефанишин Маріанна 

Степанівна зареєстрували шлюб та почали проживати спільно, 15.01.2012 року 

у подружжя народився син Андрій. 

Рішенням Богородчанського районного суду Івано-Франківської області 

від 08.04.2014 року справа № 338/352/14-ц шлюб між подружжям було 

розірвано. Малолітній Миронович Андрій Андрійович залишився проживати з 

матір’ю в с. Жураки, вул. Гагаріна, буд. 5, Богородчанського району, де й 

проживає на даний час. 

Розпорядженням Богородчанської районної державної адміністрації 

Івано-Франківської області від 26.11.2020 року. № 260 «Про встановлення 

порядку участі Мироновича А. Р. у вихованні малолітнього сина       

Мироновича А. А.» визначено наступний спосіб участі батька у вихованні сина: 

зустрічі та спілкування в першу і третю суботу місяця, в другу і четверту неділю 

місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. на території Івано-Франківської області. 

А також батьків попереджено про неприпустимість створення ситуацій, які б 

негативно впливали на поведінку дитини, її психіку, налаштування 

малолітнього проти кожного із них, перебування у нетверезому стані під час 

зустрічей з сином, звернуто увагу на відповідальність за збереження його життя 

і здоров’я під час спілкування, дотримання часу та умов зустрічей з малолітнім 

Андрієм. 

У позовній заяві до Богородчанського районного суду Івано-Франківської 

області громадянин Миронович Андрій Романович, просить зобов’язати 

відповідача Стефанишин Мар’яну Степанівну не чинити перешкоди у 

спілкуванні з малолітнім сином Мироновичем Андрієм Андрійовичем, та 

усунути перешкоди у спілкуванні з сином, визначивши спосіб його участі у 



вихованні і спілкуванні, шляхом встановлення системних побачень з сином за 

місцем його проживання та знаходження, у вихідні та святкові дні, можливості 

сина безперешкодно відвідувати місце проживання батька, можливості батька 

разом з дитиною відвідувати культурно-розважальні заклади, заклади 

відпочинку та оздоровлення, встановивши для позивача такі способи участі:  

- побачення з сином у вихідні дні 1 раз на місяць в суботу та неділю з 

10.00 год. суботи до 18.00 год. неділі. 

- можливість проводити частину літніх канікул із сином один місяць 

щорічно та частину зимових канікул терміном один тиждень щорічно. 

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 А. Р., 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 А. Р. 

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

Згідно з характеристикою Старояричівського старостинського округу 

Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області від 

21.05.2021 року № 305, Миронивича А. Р. доброзичливий, в добрих стосунках 

з сусідами, скарг до старостинського округу на Мироновича А. Р. не поступало. 

01.06.2021 року працівниками служби у справах дітей селищної ради та 

відділу соціальної роботи центру надання соціальних послуг селищної ради в 

присутності матері Стефанишин Маріанни Степанівни проведено бесіду з 

малолітнім Мироновичем Андрієм Андрійовичем. Під час бесіди з’ясовано, що 

дитина, не спілкується з батьком, хлопчик не пам’ятає коли останній раз бачив 

батька та категорично не бажає спілкуватися та бачитися з батьком. 

Також, проведено бесіду з Стефанишин М. С. щодо участі батька 

Мироновича А. Р. у вихованні сина Андрія. З’ясована, що після визначення 

способу участі у вихованні дитини батько Миронович А. Р., відвідав дитину 1 

раз, 19.12.2020 року. Матері дитини роз’яснено законодавство щодо участі 

батьків у вихованні дитини та попереджено про неприпустимість створення 

ситуацій, які б негативно впливали на поведінку дитини, її психіку, 

налаштування малолітнього проти батька, та вчиненні перешкод у спілкуванні 

батька з дитиною. 

Стефанишин М. С. не заперечує щодо зустрічей та спілкування батька з 

сином за графіком визначеним розпорядженням Богородчанської районної 

державної адміністрації Івано-Франківської області від 26.11.2020 року. № 260 

«Про встановлення порядку участі Мироновича А. Р. у вихованні малолітнього 

сина Мироновича А. А.», а саме: в першу і третю суботу місяця, в другу і 

четверту неділю місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. на території Івано-



Франківської області, та категорично проти, щоб батько забирав малолітнього 

Андрія за місцем свого проживання.  

На підставі вивчених матеріалів, враховуючи думку батьків і дитини та 

керуючись ст. ст. 151, 153, 157, 158 Сімейного кодексу України, п. 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, виконавчий комітет селищної ради рекомендує 

встановити час та місце зустрічей батька з дитиною: в першу і третю суботу 

місяця; в другу і четверту неділю місяця з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. на 

території Івано-Франківської області. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету        Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 137-8/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про укладення договору щодо надання послуги патронату над дітьми 

Литвиненко А. Н. та Литвиненком С-І. Р. 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 року  № 148  «Деякі питання 

патронату над дитиною», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини Богородчанської селищної ради від 27.04.2021 року № 14 «Про 

доцільність укладення договору щодо надання послуги патронату над дітьми: 

Литвиненко Ангеліною Назаріївною, 27.10.2006 року народження та 

Литвиненком Святославом-Іваном Ростиславовичем, 07.07.2009 року 

народження, з патронатним вихователем Зіняк Ольгою Савівною, 20.07.1971 

року народження, жителькою 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 щодо надання послуги з патронату над дітьми: 

Литвиненко Ангеліною Назаріївною, 27.10.2006 року народження та  

Литвиненком Святославом-Іваном Ростиславовичем, 07.07.2009 року 

народження,  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 15 червня 2021 року № 138-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про визначення прізвища                                                                                   

новонародженої дитини 

 

         Керуючись статтею 145 Сімейного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», пунктом 21 глави 1 розділу ІІІ 

Наказу Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року «Про 

затвердження Правил державної реєстрації актів громадського стану в 

Україні», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.04.2021 року № 18 «Про визначення 

прізвища новонародженої дитини, 07.05.2021 року народження, яка проживає з 

матір’ю Чабак Інною Ярославівною, 28.08.1999 року народження, жителькою 

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» та з 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 при 

реєстрації народження дитини  надати своє прізвище Чабак, 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 15 червня 2021 року № 139-8/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дем’янець 

Оксани Ярославівни: село Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 677 Б 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Дем’янець Оксани Ярославівни   про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Чорновола в селі Горохолин Ліс,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Дем’янець Оксани 

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

Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 677 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 15 червня 2021 року № 140-8/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Урсуляка Василя 

Степановича: село Глибівка, вул. Шевченка, 12 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Урсуляка Василя Степановича    про присвоєння 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Урсуляка Василя 

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

Глибівка, вул. Шевченка, 12. 

 

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 15 червня 2021 року № 141-8/2021 

селище Богородчани 
 

                                                                                                                                                        

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Зорія Романа Івановича 

 

         Розглянувши заяву гр. Зорія Романа Івановича про зміну поштової адреси 

житловому будинку по вул. І. Франка в селі Іваниківка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр.  Зорія Романа Івановича 

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

вул. І. Франка, 20 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 64. 

 

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 15 червня 2021 року № 142-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Закальницького 

Мирона Івановича: село Іваниківка, вул. Шевченка, 121 

 

         Розглянувши заяву гр. Закальницького Мирона Івановича про присвоєння 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Закальницького 

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

село Іваниківка, вул. Шевченка, 121. 

 

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 15 червня 2021 року № 143-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр.  Доцяк Марії 

Михайлівни: село Іваниківка, вул. Д. Галицького, 12. 

 

         Розглянувши заяву гр. Доцяк Марії Михайлівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку по вул. Д. Галицького в селі Іваниківка,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Доцяк Марії 

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

Іваниківка, вул. Д. Галицького, 12. 

 

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 15 червня 2021 року № 144-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дребот Оксани 

Богданівни: село Горохолина, вул. Українська, 254 Д/1 

 

         Розглянувши заяву гр. Дребот Оксани Богданівни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Українська в селі Горохолина,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Дребот Оксани 

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

Горохолина, вул. Українська, 254 Д/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 15 червня 2021 року № 145-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дидика Руслана 

Григоровича: селище Богородчани, вул. І. Петраша, 6 Є 

 

         Розглянувши заяву гр. Дидика Руслана Григоровича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. І. Петраша в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Дидика Руслана 

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

селище Богородчани, вул. І. Петраша, 6 Є. 

 

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 15 червня 2021 року № 146-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Ковальчук 

Наталії Володимирівни: селище Богородчани, вул. Садова, 9 

 

         Розглянувши заяву гр. Ковальчук Наталії Володимирівни про присвоєння 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр.  Ковальчук Наталії 

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

селище Богородчани, вул. Садова, 9. 

 

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 15 червня 2021 року № 147-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Величковської Любові 

Ярославівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/64 
 

         Розглянувши заяву гр. Пеклич Лесі Степанівни про присвоєння поштової 

адреси гаражу гр. Величковської Любові Ярославівни по вул. Шевченка в 

селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Величковської Любові 

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

селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/64. 

 

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 15 червня 2021 року № 148-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Опацького  Володимира 

Івановича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/4  

 

         Розглянувши заяву гр. Опацького Володимира Івановича   про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Прикарпатська в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Опацького Володимира Івановича: 

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

Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 А/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 15 червня 2021 року № 149-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Стрембецького 

Василя Петровича: село Ластівці, вул. Грібки, 1 А 

 

         Розглянувши заяву гр. Стрембецького Василя Петровича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Грібки в селі Ластівці,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Стрембецького 

Василя Петровича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, 

село Ластівці, вул. Грібки, 1 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 15 червня 2021 року № 150-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Данилюк Надії 

Василівни: село Ластівці, вул. Красна, 76 В 

 

         Розглянувши заяву гр. Данилюк Надії Василівни про присвоєння поштової 

адреси житловому будинку по вул. Красна в селі Ластівці,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Данилюк Надії 

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

Ластівці, вул. Красна, 76 В. 

 

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 15 червня 2021 року № 151-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна по вул.                

І. Петраша, 11 А 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-

ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року 

№ 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

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

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

Україні»,  
 

виконком селищної ради вирішив:     

 

присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна по вул. І. Петраша, 11 А: 

1.  Громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами 

(котельня, прибудова, дизельна): Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., селище Богородчани, вул. Петраша, 11 А/1;  

2.    Громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами 

(столярна майстерня, столярна майстерня, їдальня, комп’ютерний клас, 

холодильна камера, гараж, Прибудова, КПП): Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н., селище Богородчани, вул. Петраша, 11 А/2;  

3. Громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами 

(побутовий корпус, гаражі): Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., селище Богородчани, вул. Петраша, 11 А/3;  

4.  Громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами  

(адмінбудинок, спальний корпус, спальний корпус, спальний корпус, 

спальний корпус, учбовий корпус, спальний корпус, учбовий корпус, 

спальний корпус, медсанчастина): Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., селище Богородчани, вул. Петраша, 11 А/4;  



5. Громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами 

(насосна):   Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., селище 

Богородчани, вул. Петраша, 11 А/5;  

6.   Громадському будинку з господарськими будівлями та спорудами 

(овочесховище): Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., 

селище Богородчани, вул. Петраша, 11 А/6.  

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 152-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про зміну поштової адреси житловому                                                                   

будинку гр. Риндича Міши Петровича 

 

         Розглянувши заяву гр. Риндича Міши Петровича  про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Шевченка в селі Жураки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Риндича Міши Петровича 

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

Шевченка, 32 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н.,  

село Жураки, вул. Шевченка, 32 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 15 червня 2021 року № 153-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому                                                                                               

будинку гр. Квич Любові Василівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Квич Любові Василівни  про зміну поштової адреси 

житловому будинку по вул. Котляревського в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Квич Любові Василівни 

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

вул. Котляревського, 4 А на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Забережжя, вул. Котляревського, 4 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 15 червня 2021 року № 154-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому                                                                                                     

будинку гр. Балаш Євдокії Дмитрівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Балаш Євдокії Дмитрівни  про зміну поштової 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр.  Балаш Євдокії 

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

Підгір’я, вул. Ковпака, 31 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Підгір’я, вул. Ковпака, 31 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 15 червня 2021 року № 155-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому                                                                        

будинку гр.  Радкевич Ярослави Ярославівни 

 

         Розглянувши заяву гр.  Радкевич Ярослави Ярославівни про зміну 

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр.  Радкевич Ярослави  

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

Іваниківка, вул. З. Космодем'янської, 6 А на: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н.,  село Іваниківка, вул. Джерельна, 6 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 15 червня 2021 року № 156-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку                                                                                   

гр.  Максимюка Романа Романовича 

 

         Розглянувши заяву гр. Максимюка Романа Романовича  про зміну 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Максимюка Романа 

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

Жураки, вул. Богуна, 16 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Жураки, вул. Богуна, 16 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 15 червня 2021 року № 157-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Гаврилко Ользі Йосипівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Тиха, 3  до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гаврилко О. Й. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Тиха, 3 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. Гаврилко Ользі Йосипівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Тиха, 3 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 15 червня 2021 року № 158-8/2021 

селище Богородчани 
 

Про надання гр. Жирику Сергію Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 10 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Жирика С. І. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя Богородчан, 10 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. Жирику Сергію Івановичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 10 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 159-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Лапку Віталію Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Я. Мудрого  до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Лапка В. Б. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул.      

Я. Мудрого 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. Лапку Віталію Богдановичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Я. Мудрого до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 160-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр.  Гатичу Віталію Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового приміщення 

по вул. Грушевського, 2 корпус 1  до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гатича В. М. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул.      

Грушевського, 2 корпус 1 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Гатичу Віталію Михайловичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Грушевського, 2, корпус 1 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 161-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Роспопі Михайлу 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. Роспопи Михайла 

Миколайовича,    

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Роспопі Михайлу Миколайовичу, 06.01.1952 р. н., 

жителю села Хмелівка, вул. Січових Стрільців, 48. 

 

2. Видати гр. Роспопі Михайлу 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 15 червня 2021 року № 162-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання  товариству з обмеженою відповідальністю «Георозвідка» 

дозволу на проведення геофізичних досліджень з метою пошуків газу на 

території Богородчанської територіальної громади (с. Грабовець,                     

с. Копачівка, с. Горохолина, с. Горохолин Ліс) 

 

         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. Грабовець, с. Копачівка, с. Горохолина, с. Горохолин Ліс), 

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. 

Грабовець, с. Копачівка, с. Горохолина, с. Горохолин Ліс).  

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 15 червня 2021 року № 163-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Зіняк Парасковії Василівні дозволу на розміщення  

тимчасової споруди, на приватній земельній ділянці, для провадження 

підприємницької діяльності 

 

         Розглянувши заяву Зіняк Парасковії Василівни про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди по вул. Шевченка, 33 в селі Іваниківка, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати Зіняк Парасковії Василівні  дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди на приватній земельній ділянці по вул. Шевченка, 33 в селі 

Іваниківка.  

 

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 15 червня 2021 року № 164-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Гречанюк Марії Михайлівні дозволу на розміщення  

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

 

             Розглянувши заяву Гречанюк Марії Михайлівни про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

по вул. Шевченка (біля будинку № 50), керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати  Гречанюк Марії Михайлівні дозвіл на розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Шевченка 

(біля будинку № 50).  

 

2. Виконавчому комітету Богородчанської селищної ради укласти з 

Гречанюк Марією Михайлівною  договір на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності для розміщення торгової споруди. 

  

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 15 червня 2021 року № 165-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Феняк Мар’яні Василівні                                                                                           

дозволу на розміщення лавочок 

 

         Розглянувши заяву Феняк Мар’яни Василівни  про надання дозволу на 

розміщення лавочок по вул. Шевченка, 54 (біля магазину «Візит»), керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати  Феняк Мар’яні Василівні дозвіл на розміщення лавочок по вул. 

Шевченка, 54 (біля магазину «Візит») при умові зміни дизайну лавочок. 

  

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 15 червня 2021 року № 166-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Підгірському старостинському                                                                  

округу № 8 дозволу на зрізання дерев 

 

         Розглянувши клопотання Підгірського старостинського округу № 8 про 

надання дозволу на зрізання дерев (2 ясені) по вул. Сагайдачного в с. Підгір’я, 

які несуть загрозу життю і майну жителів вулиці, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати  Підгірському старостинському округу № 8 дозвіл на зрізання 

дерев  (2 ясені) по вул. Сагайдачного в с. Підгір’я, які несуть загрозу 

життю і майну жителів вулиці. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даних дерев. 

 

      

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 15 червня 2021 року № 167-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу правлінню Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України дозволу на встановлення 

пам’ятної дошки 

 

         Розглянувши клопотання голови правління Івано-Франківської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України Михайла Косила про 

надання дозволу на встановлення пам’ятної дошки, присвяченої Василеві 

Скуратівському, на фасаді клубу у селі Хмелівка, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1.  Надати правлінню Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України дозвіл на встановлення   

пам’ятної дошки, присвяченої Василеві Скуратівському, на фасаді клубу 

у селі Хмелівка. 

  

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 15 червня 2021 року № 168-8/2021 

селище Богородчани 

 

Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами                                           

(рекламних засобів) на території громади  

 

         Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Законом України «Про рекламу», з метою надходження 

коштів до бюджету громади, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Відділу економічного розвитку, інвестицій та інфраструктури спільно з 

сектором архітектури та містобудування провести облік рекламних 

засобів в межах територіальної громади. 

 

2. Юридичному відділу вразі відсутності дозвільних документів та 

договорів на розміщення рекламних конструкцій розпочати претензійно-

правову роботу: повідомити в місячний термін власників про можливий 

демонтаж самовільно-встановлених рекламних конструкцій. 

 

3. У випадку не укладення договорів на розміщення рекламних конструкцій 

Богородчанському ВЖРЕП здійснити демонтаж самовільно-

встановлених рекламних засобів.   

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 


