
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 16 вересня 2021 року № 13                                                                                                             

селище Богородчани 

__________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

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

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

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

захисту довкілля – головний архітектор району 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

Д. Климів – приватний підприємець 

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

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

Відсутні члени виконкому:  

 

О. Білоус, Р. Мотуз, Н. Гедзик, М. Остапчук,  М. Мороз, Я. Глодан, Н. Міщук,                        

Л. Гаврилюк, М. Захарчук, В. Приймак, М. Яцейко, І. Коляджин 

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

  

1. Про продовження терміну перебування малолітнього Литвиненка С-І. 

Р. у сім’ї патронатного вихователя Зіняк О. С. 



2. Про доцільність влаштування неповнолітньої Литвиненко А. Н., дитини, 

позбавленої батьківського піклування, на повне державне утримання в 

Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу. 

3. Про доцільність вибуття неповнолітньої Литвиненко А. Н. з сім’ї 

патронатного вихователя Зіняк О. С. 

4. Про доцільність надання неповнолітнім Денкевич А. І.,  Денкевичу В. І. 

та малолітнім  Денкевичу І. І., Денкевич К. І., Денкевич В. І.,           

Денкевич  К. І.,  статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

5. Про доцільність влаштування  неповнолітніх Денкевич А. І.,          

Денкевича В.І. та малолітніх Денкевича І. І., Денкевич К. І., Денкевич В. 

І., Денкевич К. І. під опіку та піклування бабусі Чибізової Катерини 

Іванівни. 

6. Про доцільність зміни прізвища дитини Козярик З. Н.  

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

селищної ради. 

8. Про затвердження мережі закладів освіти Богородчанської селищної 

ради на 2021-2022 навчальний рік. 

9. Про внесення змін у склад громадської комісії з житлових питань.                                                                            

10.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку  гр. Красівської 

Ольги Василівни: с. Горохолина, вул. Українська, 481 Б. 

11.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Андрійчука 

Василя Андрійовича: с. Глибоке, вул. Я. Мудрого, 3.  

12.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гоголь Галини 

Миколаївни: смт. Богородчани, вул. Шевченка, 16А/145. 

13.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Андрусишина 

Івана Михайловича: с. Глибівка, вул. Гагаріна, 28 Б. 

14.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Федорів Марії 

Михайлівни.  

15.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Канюк Оксани 

Петрівни. 

16.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Дребота Петра 

Васильовича. 

17.  Про надання гр. Яцику Василю Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 26 до центральної мережі водовідведення.  

18.  Про надання гр. Гордійчуку Миколі Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 69 до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення.  

19.  Про надання гр. Дмитрук Ользі Василівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

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

водовідведення.  



20.  Про надання гр. Рогіву Михайлу Ярославовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 31 до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення.  

21.  Про надання гр. Долішній Уляні Володимирівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 39 до центральної 

мережі водовідведення.  

22.  Про надання гр. Жирик Ірині Миколаївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 43 до центральної мережі водовідведення.  

23.  Про надання гр. Гогільчину Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 81 до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення.  

24.  Про надання гр. Якуб ̓як Людмилі Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 33 до центральної мережі водовідведення.  

25.  Про надання гр. Безручко Марії Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 37 до центральної мережі водовідведення.  

26.  Про надання гр. Пазинюк Галині Василівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 104 до центральної мережі водовідведення.  

27.  Про надання гр. Кулібабі Василю Григоровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 30 до центральної мережі водовідведення.  

28.  Про надання гр. Канюк Ганні Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 35 до центральної мережі водовідведення.  

29.  Про надання гр. Ориняк Євдокії Петрівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 91 до центральної мережі водовідведення.  

30.  Про надання гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 68 до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення.  

31.  Про надання гр. Вуйцік Надії Іванівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 92 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

32.  Про надання гр. Гуменюку Любомиру Анатолійовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 



житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 3 Б до центральної 

мережі водовідведення. 

33.  Про надання гр. Жовтоніжному Михайлу Михайловичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті. 

34.  Про надання гр. Попойлику Роману Івановичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

35.  Про надання гр. Середюк Оксані Володимирівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

36.  Про надання гр. Дутковському Тарасу Васильовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

37.  Про надання гр. Луканюк Марії Дмитрівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті.  

38.  Про надання гр. Григораш Ніколеті Миколаївні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

39.  Про розгляд заяви ФОП Федунів Наталії Богданівни щодо надання 

дозволу на розміщення атракціонів. 

40.  Про надання ФОП Рекрутяку Л. М. дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами. 

41.  Про затвердження проектної документації «Капітальний ремонт 

приміщення культурно-етнографічного музею с. Саджава 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області». 

 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 18  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про продовження терміну перебування малолітнього 

Литвиненка С-І. Р. у сім’ї патронатного вихователя Зіняк О. С.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 275-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про  доцільність влаштування неповнолітньої Литвиненко А. Н., 

дитини, позбавленої батьківського піклування, на повне державне 

утримання в Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу. 

Доповідав: В. Римарук 



Вирішили: рішення № 276-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали:  Про  доцільність вибуття неповнолітньої Литвиненко А. Н. з сім’ї 

патронатного вихователя Зіняк О. С. 

Доповідав: В. Римарук  

Вирішили: рішення № 277-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали:  Про доцільність надання неповнолітнім Денкевич А. І.,  

Денкевичу В. І. та малолітнім  Денкевичу І. І., Денкевич К. І.,               

Денкевич В. І., Денкевич  К. І.,  статусу дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Доповідав: В. Римарук  

Вирішили: рішення № 278-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали:  Про  доцільність влаштування  неповнолітніх Денкевич А. І.,          

Денкевича В.І. та малолітніх Денкевича І. І., Денкевич К. І., Денкевич В. І., 

Денкевич К. І. під опіку та піклування бабусі Чибізової Катерини Іванівни. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 279-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6. Слухали:  Про доцільність зміни прізвища дитини Козярик З. Н.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 280-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

селищної ради. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 281-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали:  Про затвердження мережі закладів освіти Богородчанської 

селищної ради на 2021-2022 навчальний рік.  

Доповідав: С. Пташник 

Вирішили: рішення № 282-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



9. Слухали:  Про внесення змін у склад громадської комісії з житлових 

питань.                                                                               

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 283-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Красівської Ольги Василівни: с. Горохолина, вул. Українська, 481 Б.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 284-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Андрійчука Василя Андрійовича: с. Глибоке, вул. Я. Мудрого, 3.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 285-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

12.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гоголь Галини 

Миколаївни: смт. Богородчани, вул. Шевченка, 16А/145.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 286-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Андрусишина Івана Михайловича: с. Глибівка, вул. Гагаріна, 28 Б.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 287-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Марії Михайлівни.  

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 288-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Канюк 

Оксани Петрівни.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 289-13/2021 додається. 

          Одноголосно 



 

16.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Дребота 

Петра Васильовича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 290-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали:  Про надання гр. Яцику Василю Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 26 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 291-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

18.  Слухали:  Про надання гр. Гордійчуку Миколі Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 69 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 292-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

19.  Слухали:  Про надання гр. Дмитрук Ользі Василівні 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 № 293-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

20.  Слухали:  Про надання гр. Рогіву Михайлу Ярославовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 31 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 294-13/2021 додається. 

          Одноголосно  

 

21.  Слухали: Про надання гр. Долішній Уляні Володимирівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 



будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 39 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 295-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

22.  Слухали:  Про  надання гр. Жирик Ірині Миколаївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 43 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 296-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

23.  Слухали:  Про  надання гр. Гогільчину Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 81 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 297-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали:  Про надання гр. Якуб ̓як Людмилі Олексіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 33 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 298-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

25. Слухали:  Про  надання гр. Безручко Марії Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 37 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 299-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

26.  Слухали:  Про надання гр. Пазинюк Галині Василівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 104 до центральної мережі 

водовідведення.     



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 300-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали:  Про надання гр. Кулібабі Василю Григоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 30 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 301-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали:  Про надання гр. Канюк Ганні Олексіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 35 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 302-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали:  Про надання гр. Ориняк Євдокії Петрівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 91 до центральної мережі 

водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 303-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

30.  Слухали:  Про надання гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 68 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 304-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

31.  Слухали:  Про надання гр. Вуйцік Надії Іванівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя Богородчан, 92 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.      

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 305-13/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

32.  Слухали:  Про  надання гр. Гуменюку Любомиру Анатолійовичу дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 3 Б до центральної 

мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 306-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

33.  Слухали:  Про надання гр. Жовтоніжному Михайлу Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 307-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

34.  Слухали:  Про надання гр. Попойлику Роману Івановичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 308-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

35.  Слухали:  Про надання гр. Середюк Оксані Володимирівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 309-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

36.  Слухали:  Про  надання гр. Дутковському Тарасу Васильовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 310-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

37.  Слухали:  Про  надання гр. Луканюк Марії Дмитрівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 311-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

38.  Слухали:  Про надання гр. Григораш Ніколеті Миколаївні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.  



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 312-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

39.  Слухали:  Про розгляд заяви ФОП Федунів Наталії Богданівни щодо 

надання дозволу на розміщення атракціонів.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 313-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

40.  Слухали:  Про надання ФОП Рекрутяку Л. М. дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 314-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

  

41. Слухали:  Про затвердження проектної документації «Капітальний ремонт 

приміщення культурно-етнографічного музею с. Саджава 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області».  

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 314-13/2021 додається. 

          Одноголосно 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 275-13/2021 

селище Богородчани 

Про продовження терміну перебування  

малолітнього Литвиненка С-І. Р. у сім’ї 

патронатного вихователя 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 20.08.2021 року № 893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги  патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 27.08.2021 року № 35, «Про доцільність продовження 

терміну перебування малолітнього Литвиненка Святослава-Івана 

Ростиславовича, 07.07.2009 року народження, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, у сім’ї патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни, 

20.07.1971 року народження, жительки 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. Продовжити термін перебування малолітнього Литвиненка 

Святослава-Івана Ростиславовича, 07.07.2009 року народження, дитини, 

позбавленої батьківського піклування,  у  сім’ї  патронатного вихователя Зіняк 

Ольги Савівни, 20.07.1971 року народження, жительки 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 16 вересня 2021 року № 276-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність влаштування неповнолітньої  

Литвиненко А. Н., дитини, позбавленої  

батьківського піклування, на повне державне  

утримання в Івано-Франківський фаховий  

коледж технологій та бізнесу 

 

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

служби у справах дітей Богородчанської селищної ради перебуває 

неповнолітня Литвиненко Ангеліна Назаріївна, 27.10.2006 року народження,    

реєстрація місця проживання дитини за адресою: смт Богородчани, вул. Стуса, 

буд. № 30,  Івано-Франківського району. 

Розпорядженням  Богородчанської районної державної адміністрації від 

22.12.2014 року № 384 малолітнім Литвиненко Ангеліні Назарівні та 

Литвиненку Святославу-Івану Ростиславовичу, надано статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

На виконання рішення виконавчого комітету Богородчанської селищної 

ради від 15.06.2021 року №137-8/2021, неповнолітню Литвиненко А. Н. 

влаштовано в сім’ю патронатного вихователя  Зіняк Ольги Савівни, жительки 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 15-A, Івано-Франківського району.  

 Неповнолітня Литвиненко Ангеліна Назаріївна, 27.10.2006 року 

народження,  поступила на навчання в Івано-Франківський фаховий коледж 

технологій та бізнесу про, що свідчить лист Івано-Франківського фахового 

коледжу технологій та бізнесу від 26.08.2021 року №01-07/114.  

Керуючись статтями 245, 248 Сімейного кодексу України, статтями 65, 

66 Цивільного кодексу України, 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»,  на підставі статей 24, 25 Закону України «Про 

охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 



20.08.2021року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги  

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

Богородчанської селищної ради від 27.08.2021 року № 36, 

  

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Влаштувати з 17.09.2021 року неповнолітню Литвиненко Ангеліну 

Назаріївну, 27.10.2006 року народження, на повне державне утримання в 

Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу та призначити її 

піклувальником директора коледжу Бабінця Василя Михайловича. 

2. Координацію роботи щодо виконання рішення виконавчого 

комітету селищної ради  покласти на головного відповідального виконавця – 

службу у справах дітей селищної ради (В. Римарук). 

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 16 вересня 2021 року № 277-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність вибуття    

неповнолітньої Литвиненко А. Н.    

з сім’ї патронатного вихователя 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 20.08.2021року №893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги  патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 27.08.2021 року № 37, «Про доцільність вибуття 

неповнолітньої Литвиненко Ангеліни Назаріївни, 27.10.2006 року 

народження, дитини, позбавленої батьківського піклування з сім’ї 

патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни, 20.07.1971 року народження, 

жительки 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. Дати згоду на вибуття 16.09.2021 року неповнолітньої Литвиненко 

Ангеліни Назаріївни, 27.10.2006 року народження, дитини, позбавленої  

батьківського піклування з сім’ї патронатного вихователя Зіняк Ольги 

Савівни, 20.07.1971 року народження, жительки смт Богородчани,  

вул. Шевченка, буд. 13-А, у зв’язку з зарахуванням її на навчання та 

влаштування з 17.09.2021 року на повне державне утримання в Івано-

Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу. 

2. Договір про патронат 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, від 18.06.2021 року № 1, 



вважити таким, що з 18.09.2021 року припинив дію у частині перебування 

неповнолітньої Литвиненко Ангеліни Назаріївни, дитини, позбавленої 

батьківського піклування у сім’ї патронатного вихователя Зіняк Ольги 

Савівни. 

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 16 вересня 2021 року № 278-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність надання неповнолітнім  

Денкевич А. І.,  Денкевичу В. І. та малолітнім   

Денкевичу І. І., Денкевич К. І., Денкевич В. І.,  

Денкевич К. І.,  статусу дітей, позбавлених  

батьківського піклування 

 

 

Неповнолітні Денкевич Аліна Іванівна, 03.03.2005 року народження,  

Денкевич Віталій Іванович, 28.04.2006 року народження та малолітні                  

Денкевич Іван Іванович, 03.12.2007 року народження, Денкевич Катерина 

Іванівна, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентина Іванівна, 

28.01.2014 року народження, Денкевич Каріна Іванівна, 07.09.2018 року 

народження, жителі  с. Жураки, вул. Польова, буд. № 21, Івано-Франківського 

району, залишилися без батьківського піклування. 

Батьки  дітей Денкевич Наталія Романівна, 21.01.1979 року народження, 

жителька с. Жураки, вул. Польова,  буд. № 21, Івано-Франківського району, та 

Денкевич Іван Михайлович, 23.06.1970 року народження, житель с. Лиса Гора, 

вул. Івана Франка, буд. № 5, Івано-Франківського району, позбавлені 

батьківських прав рішенням Богородчанського районного суду від 19.07.2021 

року, справа № 338/670/21, яке набрало законної сили 18.08.2021 року. 

Керуючись статтями 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», на підставі статті 25 Закону України 

«Про охорону дитинства», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», до пунктів 21, 22, 24 Порядку провадження органами опіки та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

27.08.2021 року № 38, 

  

виконком селищної ради вирішив:  



  

1. Надати неповнолітнім Денкевич Аліні Іванівні, 03.03.2005 року 

народження,  Денкевичу Віталію Івановичу, 28.04.2006 року народження та 

малолітнім Денкевичу Івану Івановичу, 03.12.2007 року народження,                                     

Денкевич Катерині Іванівні, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентині 

Іванівні, 28.01.2014 року народження, Денкевич Каріні Іванівні, 07.09.2018 

року народження, статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

вичерпних заходів щодо охоплення дітей сімейними формами виховання. 

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 16 вересня 2021 року № 279-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність влаштування   

неповнолітніх Денкевич А. І., Денкевича В. І.  

та малолітніх Денкевича І. І., Денкевич К. І.,  

Денкевич В. І., Денкевич К. І. під опіку та  

піклування бабусі Чибізової Катерини Іванівни 

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування служби у справах дітей селищної ради 

перебувають неповнолітні   Денкевич Аліна Іванівна, 03.03.2005 року 

народження, Денкевич Віталій Іванович, 28.04.2006 року народження та 

малолітні  Денкевич Іван Іванович, 03.12.2007 року народження, Денкевич 

Катерина Іванівна, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентина Іванівна, 

28.01.2014 року народження, Денкевич Каріна Іванівна, 07.09.2018 року 

народження, жителі с. Жураки, вул. Польова, буд. № 21, Івано-Франківського 

району.  

Рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

від 16.09.2021 року  № 278-13/2021 неповнолітнім Денкевич Аліні Іванівні, 

03.03.2005 року народження, Денкевичу Віталію Івановичу, 28.04.2006 року 

народження та малолітнім Денкевичу Івану Івановичу, 03.12.2007 року 

народження, Денкевич Катерині Іванівні, 22.11.2011 року народження, 

Денкевич Валентині Іванівні, 28.01.2014 року народження, Денкевич Каріні 

Іванівні, 07.09.2018 року народження,  надано статус дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

На обліку потенційних опікунів, піклувальників в службі у справах дітей 

селищної ради перебуває Чибізова Катерина Іванівна, 03.11.1946 року 

народження, жителька с. Жураки, вул. Польова, буд. № 21, Івано-

Франківського району. 

Керуючись статями  243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, 

статями 55, 58, 61, 62, 63, 67, 69 Цивільного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 40, 41, 42, 43, 44, 57 



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

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 року № 866, беручи до уваги заяву потенційного опікуна, 

піклувальника Чибізової Катерини Іванівни, та враховуючи рішення комісії з 

питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 27.08.2021 

року №39, з метою реалізації права дитини на сімейне виховання  

  

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Влаштувати неповнолітніх Денкевич Аліну Іванівну, 03.03.2005 року 

народження, Денкевича Віталія Івановича, 28.04.2006 року народження та 

малолітніх Денкевича Івана Івановича, 03.12.2007 року народження, Денкевич 

Катерину Іванівну, 22.11.2011 року народження, Денкевич Валентину 

Іванівну, 28.01.2014 року народження, Денкевич Каріну Іванівну, 07.09.2018 

року народження, 15.08.2004 року народження, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, під опіку та піклування Чибізової Катерини 

Іванівни, 03.11.1946 року народження, жительки с. Жураки, вул. Польова, буд. 

№21, Івано-Франківського району.  

2. Встановити опіку над майном, яке знаходиться за адресою: с. Жураки, 

вул. Польова, буд. № 21, Івано-Франківського району та право користування 

яким мають діти, позбавлені батьківського піклування неповнолітні Денкевич 

Аліна Іванівна, 03.03.2005 року народження, Денкевич Віталій Іванович, 

28.04.2006 року народження та малолі2тні Денкевич Іван Іванович, 03.12.2007 

року народження, Денкевич Катерина Іванівна, 22.11.2011 року народження, 

Денкевич Валентина Іванівна, 28.01.2014 року народження, Денкевич Каріна 

Іванівна, 07.09.2018 року народження. 

3. Призначити Чибізову Катерину Іванівну відповідальною за збереження 

майна неповнолітніх Денкевич Аліни Іванівни, 03.03.2005 року народження, 

Денкевича Віталія Івановича, 28.04.2006 року народження та 

малолітніх  Денкевича Івана Івановича, 03.12.2007 року народження, 

Денкевич Катерини Іванівни, 22.11.2011 року народження, Денкевич 

Валентини Іванівни, 28.01.2014 року народження, Денкевич Каріни Іванівни, 

07.09.2018 року народження, 15.08.2004 року народження,  до досягнення 

ними повноліття. 

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

контроль за умовами утримання та виховання дітей. 

5. Координацію роботи щодо виконання рішення виконавчого комітету 

селищної ради  покласти на головного відповідального виконавця – службу у 

справах дітей селищної ради (В. Римарук). 

6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

Селищний голова  Ростислав Заремба

    



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 280-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність зміни      

прізвища дитини Козярик З. Н. 

  

 

         Керуючись статтею 148 Сімейного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 71 Порядку провадження 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року          

№ 866, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 27.08.2021 року № 40 «Про доцільність 

зміни прізвища малолітньої дитини Козярик Злати Назарівни, 11.10.2017 року 

народження, жительки с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, буд. № 54» та з метою 

створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів 

дітей,  

                                                                                                                                                 

виконком селищної ради вирішив:  

  

       1.  Надати Мотуз Тетяні Володимирівні, 05.04.1994 року народження, 

жительці с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, буд. № 54, дозвіл на зміну прізвища 

малолітньої дитини Козярик Злати Назарівни, 11.10.2017 року народження, на 

прізвище матері – Мотуз.  

       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 16 вересня 2021 року № 281-13/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                                       

Про внесення змін у склад комісії  

з питань захисту прав дитини селищної ради 

 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» та у зв’язку із кадровими змінами, 

  

виконком селищної ради вирішив: 

 

 Внести зміни у складу комісії з питань захисту прав дитини затвердженої 

рішенням виконавчого комітету селищної ради від 04.03.2021 року № 30-

5/2021 «Про комісію з питань захисту прав дитини», із змінами внесеними 

рішенням виконавчого комітету селищної ради від 13.05.2021 року № 99-

7/2021, а саме: 

1. Вивести зі складу комісії з питань захисту прав дитини: 

- Дмитришин Наталію Василівну, дільничного офіцера поліції, відділення 

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

поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській 

області; 

- Пташник Святославу Зіновіївну, заступника начальника відділу освіти, 

молоді та спорту селищної ради. 

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

- Перегінець Тетяну Василівну, інспектора ювенальної превенції Івано-

Франківського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області; 

- Пташник Святославу Зіновіївну, начальника відділу освіти, молоді та 

спорту селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови селищної ради Олександра Бойчука.                                                       

Селищний голова                                 Ростислав Заремба 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 282-13/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                                

Про затвердження мережі закладів  

освіти Богородчанської селищної  

ради на 2021-2022 начальний рік 

 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та з метою 

задоволення потреб територіальної громади в розвитку мережі закладів освіти 

різних типів, забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити мережу закладів освіти на 2021-2022 навчальний рік: 

1.1. Заклади загальної середньої освіти – 17: 

ліцеї – 7; 

гімназії – 9; 

початкова школа – 1. 

1.2. Заклади дошкільної освіти – 17: 

заклади дошкільної освіти – 10; 

дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти – 7. 

1.3. Заклади позашкільної освіти – 2: 

Центр позашкільної освіти – 1; 

Дитячо-юнацька спортивна школа – 1.  

2. Затвердити мережу класів та контингент учнів у закладах загальної 

середньої освіти згідно додатку 1. 



3. Затвердити мережу інклюзивних класів закладів загальної середньої 

освіти згідно додатку 2. 

4. Затвердити мережу класів з індивідуальною формою навчання в 

закладах загальної середньої освіти згідно додатку 3. 

5. Затвердити мережу груп і контингент вихованців у закладах 

дошкільної освіти згідно додатку 4. 

6. Затвердити мережу гуртків Центру позашкільної освіти 

Богородчанської селищної ради (додаток 5). 

7. Затвердити мережу груп та контингент учнів Дитячо-юнацької 

спортивної школи Богородчанської селищної ради (додаток 6).  

8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти, 

молоді та спорту Богородчанської селищної ради 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 283-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про внесення змін у склад громадської комісії з житлових питань 

 

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

та у зв’язку із кадровими змінами, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Вивести зі складу громадської комісії з житлових питань, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету селищної ради від 15.06.2021 

року № 131-8/2021 «Про створення громадської комісії з житлових питань,                                     

затвердження її складу та Положення про громадську комісію»: 

-  Білоуса Олега Остаповича, першого заступника селищного голови. 

 

2. Ввести до складу громадської комісії з житлових питань: 

-  Бойчука Олександра Михайловича, заступника селищного голови. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа.   

 

 

 

 

Селищний голова                 Ростислав Заремба 
 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 284-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Красівської 

Ольги Василівни: с. Горохолина, вул. Українська, 481 Б 

    

               

Розглянувши заяву гр. Красівської Ольги Василівни про присвоєння 

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

керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

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

ІV, 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

                                                                                                                                           

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Красівської 

Ольги Василівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, село Горохолина, вул. Українська, 481 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 16 вересня 2021 року № 285-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Андрейчука 

Василя Андрійовича: с. Глибоке, вул. Я. Мудрого, 3 

                  

Розглянувши заяву гр. Андрейчука Василя Андрійовича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку по вул. Я. Мудрого в  

селі Глибоке, 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 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Андрейчука 

Василя Андрійовича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Глибоке, вул. Я. Мудрого, 3. 

 

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 16 вересня 2021 року № 286-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гоголь Галини Миколаївни: 

смт. Богородчани, вул. Шевченнка, 16А/145 

                  

Розглянувши заяву гр. Гоголь Галини Миколаївни про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Шевченка в селищі Богородчани, 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Гоголь Галини 

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

селище Богородчани, вул. Шевченнка, 16А/145. 

 

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 16 вересня 2021 року № 287-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Андрусишина 

Івана Михайловича: с. Глибівка, вул. Гагаріна, 28 Б 

                  

Розглянувши заяву гр. Андрусишина Івана Михайловича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку по вул. Гагаріна в  

селі Глибівка, 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 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Андрусишина 

Івана Михайловича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Глибівка, вул. Гагаріна, 28 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 16 вересня 2021 року № 288-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Федорів Марії 

Михайлівни 

                  

Розглянувши заяву гр. Федрів Марії Михайлівни про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Лесі Українки в  

селі Забережжя, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 

року № 1952-ІV, 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 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр.  Федорів Марії 

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

село Забережжя, вул. Лесі Українки, 24 на: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, село Забережжя, вул. Лесі Українки, 28. 

 

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 16 вересня 2021 року № 289-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Канюк Оксани 

Петрівни 

                  

Розглянувши заяву гр. Канюк Оксани Петрівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку по вул. Довбуша в  

селі Хмелівка, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 

року № 1952-ІV, 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 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Канюк Оксани 

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

село Хмелівка, вул. Довбуша, 10 на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Хмелівка, вул. Довбуша, 16.   

 

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 16 вересня 2021 року № 290-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Дребота Петра 

Васильовича 

                  

Розглянувши заяву гр. Дребота Петра Васильовича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селищі Богородчани, керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, 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 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Дребота Петра 

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

селище Богородчани, вул. Богдана Хмельницького, 3 на  

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

Богородчани, вул. Богдана Хмельницького-бічна, 7.  

 

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 

 

РІШЕ2ННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 291-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Яцику Василю Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 26 до центральної мережі водовідведення 

 

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

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 26 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. Яцику Василю Михайловичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 26 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 292-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Гордійчуку Миколі Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 69 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення 

 

          Розглянувши заяву гр. Гордійчука М. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 69 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. Гордійчуку Миколі Васильовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 69 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 16 вересня 2021 року № 293-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дмитрук Ользі Василівні 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. Дмитрук О. В. 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. Дмитрук Ользі Василівні 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 16 вересня 2021 року № 294-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Рогіву Михайлу Ярославовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 31 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Рогіва М. Я. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 31 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. Рогіву Михайлу Ярославовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя  Богородчан, 31 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 16 вересня 2021 року № 295-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Долішній Уляні Володимирівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 39 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Долішної У. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 39 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. Долішній Уляні Володимирівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 39 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 296-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Жирик Ірині Миколаївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 43 до центральної мережі водовідведення 

 

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

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 43 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. Жирик Ірині Миколаївні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя Богородчан, 43 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬК2А СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 297-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Гогільчину Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 81 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гогільчина Р. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 81 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. Гогільчину Роману Михайловичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя  Богородчан, 81 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 16 вересня 2021 року № 298-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Якуб ̓як Людмилі Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 33 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Якуб ̓як Л. О. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 33 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. Якуб ̓як Людмилі Олексіївні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 33 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 299-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Безручко Марії Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 37 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Безручко М. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 37 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. Безручко Марії Михайлівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 37 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 300-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Пазинюк Галині Василівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 104 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Пазинюк Г. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 104 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Пазинюк Галині Василівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 104 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 301-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Кулібабі Василю Григоровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 30 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Кулібаби В. Г. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 30 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. Кулібабі Василю Григоровичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 30 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 302-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Канюк Ганні Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 35 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Канюк Г. О. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 35 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. Канюк Ганні Олексіївні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя Богородчан, 35 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 303-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Ориняк Євдокії Петрівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 91 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Ориняк Є. П. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 91 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. Ориняк Євдокії Петрівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя Богородчан, 91 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 304-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 68 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Дидика А. Б. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 68 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. Дидику Анатолію Богдановичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя  Богородчан, 68 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 16 вересня 2021 року № 305-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Вуйцік Надії Іванівні дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 550-

річчя Богородчан, 92 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Вуйцік Н. І. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 92 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. Вуйцік Надії Іванівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

550-річчя  Богородчан, 92 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 16 вересня 2021 року № 306-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Гуменюку Любомиру Анатолійовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 3 Б до центральної мережі 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гуменюка Л. А. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 3 Б 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. Гуменюку Любомиру Анатолійовичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 3 Б 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 водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 307-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Жовтоніжному Михайлу Михайловичу 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. Жовтоніжного Михайла 

Михайловича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Жовтоніжному Михайлу Михайловичу, 

18.11.1981 р. н., жителю села Жураки, вул. Січових Стрільців, 81. 

 

2. Видати гр. Жовтоніжному Михайлу Михайловичу 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 16 вересня 2021 року № 308-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Попойлику Роману Івановичу 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. Попойлика Романа 

Івановича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Попойлику Роману Івановичу, 24.12.2005 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Франка, 12. 

 

2. Видати гр. Попойлику Роману Івановичу 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 16 вересня 2021 року № 309-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Середюк Оксані Володимирівні статусу                     

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

         Відповідно  до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів  України  «Про  перелік населених 

пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Середюк Оксани 

Володимирівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Середюк Оксані Володимирівні, 13.02.2003 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Січових Стрільців, 26. 

 

2. Видати гр. Середюк Оксані Володимирівні посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

  

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 310-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дутковському Тарасу Васильовичу 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. Дутковського Тараса 

Васильовича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Дутковському Тарасу Васильовичу, 28.02.2006 р. 

н., жителю села Жураки, вул. Січових Стрільців, 42 . 

 

2. Видати гр. Дутковському Тарасу Васильовичу 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 16 вересня 2021 року № 311-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Луканюк Марії Дмитрівні 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. Луканюк Марії Дмитрівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Луканюк Марії Дмитрівні, 21.09.1961 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Богдана Хмельницького, 13. 

 

2. Видати гр. Луканюк Марії Дмитрівні 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 16 вересня 2021 року № 312-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Григораш Ніколеті Миколаївні 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. Григораш Ніколети 

Миколаївни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Григораш Ніколеті Миколаївні, 03.12.1996 р. н., 

жительці села Ластівці, вул. Кобилянської, 29. 

 

2. Видати гр. Григораш Ніколеті Миколаївні 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 16 вересня 2021 року № 313-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про розгляд заяви ФОП Федунів Наталії Богданівни                                                       

щодо надання дозволу на розміщення атракціонів 

 

Розглянувши заяву ФОП Федунів Наталії Богданівни про надання 

дозволу на розміщення атракціонів, з метою організації дозвілля дітей під час 

святкування Дня міста, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл ФОП Федунів Наталії Богданівні на розміщення 

атракціонів 25-26.09.2021 року в селищі Богородчани. 

 

2. ФОП Федунів Н. Б.: 

- укласти договір на право користування місцем для розміщення та 

облаштування тимчасових споруд; 

- забезпечити після монтажу експлуатаційного устаткування прийом в 

експлуатацію атракціонів за участю державного інспектора з нагляду за 

охороною праці; 

- забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових 

актів з охорони праці та промислової безпеки; 

- для збору, вивозу та утилізації твердих побутових відходів укласти 

відповідний договір. 

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 314-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ФОП Рекрутяку Л. М. дозволу                                                                           

на розміщення зовнішньої реклами 

 

         Розглянувши заяви ФОП Рекрутяка Любомира Михайловича про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території 

Богородчанської селищної територіальної громади, відповідно до Закону 

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

29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

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

Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив:    

 

1. Надати дозвіл ФОП Рекрутяку Любомиру Михайловичу на розміщення 

зовнішніх рекламних засобів (білбордів) на території Богородчанської 

селищної територіальної громади (згідно з Додатком). 

2. Укласти договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів терміном 5 років. 

3. ФОП Рекрутяку Л. М. погодити розміщення рекламних засобів 

(білбордів) у встановленому законом порядку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 вересня 2021 року № 315-13/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження проектної документації «Капітальний ремонт 

приміщення культурно-етнографічного музею с. Саджава 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області» 

 

 

           Розглянувши проектну документацію «Капітальний ремонт приміщення 

культурно-етнографічного музею с. Саджава Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківської області», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 року № 560, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити проектну документацію «Капітальний ремонт приміщення 

культурно-етнографічного музею с. Саджава Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківської області»   в сумі 446 123 грн. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба 

 

 


