
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 16 грудня 2021 року № 16                                                                                                             

селище Богородчани 

__________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець, с. Копачівка 

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

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

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 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

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

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

Відсутні члени виконкому:  

 

В. Приймак, Н. Міщук, М. Павликівська, Н. Гедзик, М. Яцейко, Т. Дем'янюк, 

Р. Головатчук   

  

 



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про схвалення  бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022 рік. 

2. Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» скоригованого 

економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ. 

3. Про встановлення ТОВ «ЛЕТ-ІФ» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ. 

4. Про встановлення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ. 

5. Про встановлення ТОВ «Енергоексперт» тарифу на теплову енергію (її 

виробництво та постачання) для бюджетних установ та організацій. 

6. Про доцільність  влаштування малолітнього Литвиненка Святослава-

Івана Ростиславовича під опіку тітки Мануляк Христини Миколаївни. 

7. Про доцільність  вибуття  малолітнього Литвиненка Святослава-Івана 

Ростиславовича з сім’ї патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни. 

8. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Гладкової Юлії Федорівни з матір’ю  Якимчук 

Христиною Михайлівною. 

9. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька 

Кириленка Євгена Миколайовича у вихованні малолітньої дочки 

Кириленко Анастасії Євгенівни. 

10.  Про укладення договору щодо умов запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься 

сім’єю патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни. 

11.  Про надання гр. Яцику Віталію Васильовичу дозволу на переведення 

нежитлового (торгово-офісного) приміщення в житлові квартири по вул. 

Б. Хмельницького, 3, корпус 1, в селищі Богородчани. 

12.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Гуменяка 

Михайла Васильовича: селище Богородчани, вул. Галицька, 17. 

13.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Лапка Віталія 

Богдановича: селище Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, 24. 

14.  Про присвоєння поштової адреси квартирі житлового будинку 

(гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: селище Богородчани, вул. 

Б. Хмельницького, 3, квартира 43-А, корпус 1.                       

15.  Про присвоєння поштової адреси квартирі житлового будинку 

(гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: селище Богородчани, вул. 

Б. Хмельницького, 3, квартира 43-Б, корпус 1. 



16.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Грицевича Ореста 

Яремовича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 20А/8. 

17.  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Марковича Богдана 

Васильовича: селище Богородчани,  вул. Шевченка, 16А/17. 

18.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Зваричук 

Ярослави Василівни: с. Саджава, вул. Благого, 44 А. 

19.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Кульчака 

Василя Богдановича: с. Підгір’я, вул. Сонячна, 6. 

20.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шаламая 

Василя Миколайовича: с. Іваниківка, вул. Виробнича, 7 А.  

21.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шуфлена 

Юрія Івановича: с. Старуня, вул. Солонець, 11. 

22.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Білічака Марка 

Петровича. 

23.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Василик Ганни 

Миколаївни. 

24.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргат Параски 

Михайлівни. 

25.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяк Наталії 

Василівни. 

26.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяк Феодосії 

Миколаївни.                 

27.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Ткачука Андрія 

Романовича. 

28.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Щербій Галини 

Василівни. 

29.  Про надання гр.  Глодану Ростиславу Тарасовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Галицька, 44  до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

30.  Про надання гр.  Олійник Тетяні Василівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Молодіжна бічна, 12 до центральної мережі водопостачання.  

31.  Про надання гр. Александренко Катерині Олексіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Гірника, 26 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

32.  Про надання гр. Карабіновичу Василю Михайловичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

33.  Про надання гр. Денкевичу Віталію Івановичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

34.  Про надання гр. Сковронській Вікторії Василівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 



35.  Про надання гр.  Гуцуляку Михайлу Михайловичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

36.  Про надання гр.  Крисько Олександрі Іванівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

37.  Про надання гр.  Підлужній Діані Русланівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

38.  Про надання гр. Сав'юк Вірі Василівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

39.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

40.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

41.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

42.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

43.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

44.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

45.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

46.  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

47.  Про надання ФОП Гречанюку Петру Дмитровичу дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами. 

48.  Про розгляд звернення ФОП Гречанюка Петра Дмитровича щодо 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

49.  Про надання гр. Шереметі Миколі Іллічу дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. 

50.  Про демонтаж самовільно встановлених на території громади 

конструкцій  для розміщення зовнішньої реклами. 

51.  Про надання Заберезькому старостинському округу № 2 дозволу на 

зрізання дерев. 

52.  Про розгляд звернення гр. Галавая Ярослава Степановича щодо надання 

дозволу на зрізання дерев.  

53.  Про надання гр. Озар Галині Миколаївні дозволу на зрізання дерев.  

54.  Про надання парафіяльному осередку «Карітас» дозволу на зрізання 

дерев. 

55.  Про надання дозволу на заміну дверей  гаражу №11 в будинку № 14 по 

вул. Шевченка в селищі Богородчани. 

56.  Про виключення житлового приміщення з числа службових та надання 

для постійного проживання. 



57.  Про повторний розгляд заяви Романишин Ірини-Анни Кузьмівни про 

надання дозволу на проведення земельних робіт. 

58.  Про затвердження проектної документації «Капітальний ремонт 

приміщення культурно-етнографічного музею с. Саджава 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області» (додаткові 

роботи). 

59.  Про посилення заходів державного нагляду під час періоду заготівлі 

дерев хвойних порід в передноворічний період. 

60.  Про направлення пропозиції про визнання гр. Микицея Петра 

Богдановича опікуном сестри Микицей Надії Богданівни. 

61.  Про план роботи виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

на 2022 рік. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 22  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про схвалення бюджету Богородчанської селищної 

територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 390-16/2021 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» 

скоригованого економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію 

(її виробництво, транспортування та постачання) для бюджетних 

установ. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 391-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали:  Про встановлення ТОВ «ЛЕТ-ІФ» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ.   

Доповідав:  Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 392-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



4. Слухали:  Про встановлення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» скоригованого 

економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ.  

Доповідав:  Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 393-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали:  Про встановлення ТОВ «Енергоексперт» тарифу на теплову 

енергію (її виробництво та постачання) для бюджетних установ та 

організацій.  

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 394-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6.  Слухали:  Про доцільність  влаштування малолітнього Литвиненка 

Святослава-Івана Ростиславовича під опіку тітки Мануляк Христини 

Миколаївни.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 395-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

7. Слухали:  Про доцільність  вибуття  малолітнього Литвиненка 

Святослава-Івана Ростиславовича з сім’ї патронатного вихователя Зіняк 

Ольги Савівни.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 396-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали: Про затвердження висновку щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини Гладкової Юлії Федорівни з матір’ю  

Якимчук Христиною Михайлівною.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 397-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

9. Слухали: Про затвердження висновку щодо визначення способу участі 

батька Кириленка Євгена Миколайовича у вихованні малолітньої дочки 

Кириленко Анастасії Євгенівни.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 398-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

10.  Слухали:  Про укладення договору щодо умов запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 

надаватиметься сім’єю патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 399-16/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

11.  Слухали:  Про   надання гр. Яцику Віталію Васильовичу дозволу на 

переведення нежитлового (торгово-офісного) приміщення в житлові 

квартири по вул. Б. Хмельницького, 3, корпус 1, в селищі Богородчани. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 400-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Гуменяка Михайла Васильовича: селище Богородчани, вул. Галицька, 

17.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 401-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Лапка Віталія Богдановича: селище Богородчани, вул. Ярослава 

Мудрого, 24.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 402-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

14.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси квартирі житлового 

будинку (гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: селище 

Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3, квартира 43-А, корпус 1.                         

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 403-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси квартирі житлового 

будинку (гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: селище 

Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3, квартира 43-Б, корпус 1.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 404-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Грицевича 

Ореста Яремовича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 20А/8.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 405-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Богдана Васильовича: селище Богородчани,  вул. Шевченка, 16А/17.  

Доповідав: Р. Заремба 



Вирішили: рішення № 406-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Зваричук Ярослави Василівни: с. Саджава, вул. Благого, 44 А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 407-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Кульчака Василя Богдановича: с. Підгір’я, вул. Сонячна, 6.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 408-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Шаламая Василя Миколайовича: с. Іваниківка, вул. Виробнича, 7 А.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 409-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Шуфлена Юрія Івановича: с. Старуня, вул. Солонець, 11.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 410-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Марка Петровича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 411-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Ганни Миколаївни.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 412-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Параски Михайлівни.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 413-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Наталії Василівни.  



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 414-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Феодосії Миколаївни.                  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 415-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Ткачука 

Андрія Романовича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 416-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Щербій 

Галини Василівни.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 417-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали:  Про надання гр.  Глодану Ростиславу Тарасовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Галицька, 44  до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 418-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

30.  Слухали:  Про надання гр.  Олійник Тетяні Василівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Молодіжна бічна, 12 до центральної мережі 

водопостачання.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 419-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

31.  Слухали:  Про надання гр. Александренко Катерині Олексіївні дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Гірника, 26 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: О. Бойчук 

Вирішили: рішення № 420-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



32.  Слухали:  Про надання гр. Карабіновичу Василю Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 421-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

33.  Слухали:  Про  надання гр. Денкевичу Віталію Івановичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 422-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

34.  Слухали:  Про надання гр. Сковронській Вікторії Василівні статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 423-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

35.  Слухали:  Про  надання гр.  Гуцуляку Михайлу Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 424-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

36.  Слухали:  Про надання гр.  Крисько Олександрі Іванівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 425-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

37.  Слухали:  Про надання гр.  Підлужній Діані Русланівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 426-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

38.  Слухали:  Про надання гр. Сав'юк Вірі Василівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 427-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

39.  Слухали:  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби».   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 428-16/2021 додається. 



          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

40.  Слухали:  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби».   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 429-16/2021 додається.           

Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

41.  Слухали:  Про  надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби». 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 430-16/2021 додається. 

          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

42.  Слухали:  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби».   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 431-16/2021 додається. 

          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

43.  Слухали:  Про  надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби». 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 432-16/2021 додається. 

          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

44.  Слухали:  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби». 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 433-16/2021 додається. 

          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

45.  Слухали:  Про  надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби». 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 434-16/2021 додається. 

          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

 



46.  Слухали:  Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» 

дозволу на розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище 

«Горби».  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 435-16/2021 додається. 

          Одноголосно (М. Захарчук не голосував) 

 

47.  Слухали:  Про надання ФОП Гречанюку Петру Дмитровичу дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 436-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

48.  Слухали:  Про розгляд звернення ФОП Гречанюка Петра Дмитровича 

щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 437-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

49.  Слухали:  Про надання гр. Шереметі Миколі Іллічу дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 438-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

50.  Слухали:  Про демонтаж самовільно встановлених на території 

громади конструкцій  для розміщення зовнішньої реклами.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 439-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

51.  Слухали:  Про надання Заберезькому старостинському округу № 2 

дозволу на зрізання дерев.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 440-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

52.  Слухали:  Про розгляд звернення гр. Галавая Ярослава Степановича 

щодо надання дозволу на зрізання дерев.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 441-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

53.  Слухали:  Про надання гр. Озар Галині Миколаївні дозволу на зрізання 

дерев.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 442-16/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

54.  Слухали:  Про надання парафіяльному осередку «Карітас» дозволу на 

зрізання дерев.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 443-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

55.  Слухали:  Про надання дозволу на заміну дверей  гаражу №11 в 

будинку № 14 по вул. Шевченка в селищі Богородчани.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 444-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

56.  Слухали:  Про виключення житлового приміщення з числа службових 

та надання для постійного проживання.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 445-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

57.  Слухали:  Про повторний розгляд заяви Романишин Ірини-Анни 

Кузьмівни про надання дозволу на проведення земельних робіт.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 446-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

58.  Слухали:  Про затвердження проектної документації «Капітальний 

ремонт приміщення культурно-етнографічного музею с. Саджава 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області» (додаткові 

роботи).  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 447-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

59.  Слухали:  Про посилення заходів державного нагляду під час періоду 

заготівлі дерев хвойних порід в передноворічний період.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 448-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

60.  Слухали:  Про направлення пропозиції про визнання гр. Микицея 

Петра Богдановича опікуном сестри Микицей Надії Богданівни.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 449-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



61.  Слухали:  Про план роботи виконавчого комітету Богородчанської 

селищної ради на 2022 рік.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 450-16/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав ЗАРЕМБА        

Секретар виконкому                                                         Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 390-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про схвалення бюджету Богородчанської                                                                

селищної територіальної громади на 2022 рік 

 

 

         Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 75, 751 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет 

селищної ради, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

  

 

1. Схвалити бюджет Богородчанської селищної територіальної громади 

на 2022 рік (додається). 

 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 391-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» скоригованого 

економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ 

 

 

         Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  розглянувши лист ТОВ 

«ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» від 13.12.2021 р. № 07/13, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити скоригований економічно обґрунтований тариф для ТОВ 

«ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії для 

потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету – у розмірі 3192,0 грн. за 1 Гкал з 01.01.2022 року. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 13 жовтня 2021 року № 319-

14/2021. 

 

3. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 392-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення ТОВ «ЛЕТ-ІФ» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  розглянувши лист ТОВ 

«ЛЕТ-ІФ» від 14.12.2021 р. № 5/14, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити скоригований економічно обґрунтований тариф для ТОВ 

«ЛЕТ-ІФ» на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у 

розмірі 3100,0 грн. за 1 Гкал з 01.01.2022 року. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 02 листопада 2021 року № 353-

15/2021. 

 

3. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити дане 

рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 393-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  розглянувши лист ТОВ 

«ГАЛЕКОІНВЕСТ» від 14.12.2021 р. № 12/12, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити скоригований економічно обґрунтований тариф для ТОВ 

«ГАЛЕКОІНВЕСТ» на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії для 

потреб  установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету – у розмірі 3152,0 грн. за 1 Гкал з 01.01.2022 року. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 13 жовтня 2021 року № 318-14/2021. 

 

3. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 394-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення ТОВ «Енергоексперт» тарифу на теплову енергію (її 

виробництво та постачання) для бюджетних установ та організацій 

 

 

Відповідно до ст. 4, 5, 8, 21 та 22  Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про 

затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 

їх встановлення», керуючись пп. 2 п. а ч. 1 ст. 28  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі звернення ТОВ «Енергоексперт», 

зареєстрованого в селищній раді 09.12.2021 року за № 2114/02-36/41, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 
 

1. Встановити ТОВ «Енергоексперт» тариф на теплову енергію (її 

виробництво та постачання) для бюджетних установ та організацій у 

розмірі 4087,64 грн. за 1  Гкал з ПДВ. 

 

2. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити 

дане рішення на офіційному вебсайті Богородчанської селищної 

ради. 

 
 

 

 

Селищний голова              Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 395-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність  влаштування малолітнього Литвиненка Святослава-

Івана Ростиславовича під опіку тітки Мануляк Христини Миколаївни 

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 

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

служби у справах дітей селищної ради, перебуває малолітній Литвиненко 

Святослав-Іван Ростиславович, 07.07.2009 року народження, реєстрація місця 

проживання дитини за адресою: смт Богородчани, вул. Стуса, буд. № 30, 

Івано-Франківського району.  

Мати дитини Литвиненко Лариса Анатоліївна, 23.03.1989 року 

народження, рішенням Богородчанського районного суду Івано-Франківської 

області від 20.11.2014 року справа № 338/1569/14-ц, позбавлена батьківських 

прав, рішення набрало законної сили 22.12.2014 року. 

Відомості про батька дитини записано відповідно до частини 1 статті 135 

Сімейного кодексу України, що підтверджується листом відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Богородчанського 

районного управління юстиції в Івано-Франківській області від 17.09.2014 

року № 799-800/03-04-48.  

Розпорядженням Богородчанської районної державної адміністрації від 

22.12.2014 року № 384 малолітньому Литвиненко Ангеліні Назаріївні та 

Литвиненку Святославу-Івану Ростиславовичу надано статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

На обліку потенційних опікунів, піклувальників в службі у справах дітей 

селищної ради перебуває Мануляк Христина Миколаївна, 04,02.2002 року 

народження, жителька смт Богородчани, вул. Стуса, буд. № 30. 

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 Мануляк Христини Миколаївни, та враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

01.12.2021 року №53, з метою реалізації права дитини на сімейне виховання,  

  

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Влаштувати малолітнього Литвиненка Святослава – Івана  

Ростиславовича, 07.07.2009 року народження, жителя смт Богородчани, 

вул. Стуса, буд. 30, під опіку тітки Мануляк Христини Миколаївни, 04.02.2002 

року народження, жительки Богородчани, вул. Стуса, буд. 30, Івано-

Франківського району. 

 

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

контроль за умовами утримання та виховання дітей. 

 

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 грудня 2021 року № 396-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про доцільність  вибуття  малолітнього Литвиненка Святослава-Івана 

Ростиславовича з сім’ї патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни 

 

 

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 01.12.2021 року №53, «Про доцільність вибуття Литвиненка 

Святослава-Івана Ростиславовича, 07.07.2009 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 з 18.12.2021 року Литвиненка Святослава – 

Івана Ростиславовича, 07.07.2009 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 

влаштуванням з 18.12.2021 року під опіку тітки Мануляк Христини 

Миколаївна, 04.02.2002 року народження, жительки 

смт Богородчани, вул. Стуса, буд. 30, Івано-Франківського району. 

 

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 припинить дію 

з 18.12.2021 року. 

 

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 грудня 2021 року № 397-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Гладкової Юлії Федорівни з матір’ю  Якимчук 

Христиною Михайлівною 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

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

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 01.12.2021 року № 55 «Про надання висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини Гладкової Юлії Федорівни, 

19.09.2009 року народження, яка проживає з матір’ю Якимчук Христиною 

Михайлівною, 08.05.1988 року народження, в с. Жураки, вул. Хмельницького, 

буд. № 3-А» та з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод 

та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої 

дитини Гладкової Юлії Федорівни, 19.09.2009 року народження, з матір’ю 

Якимчук Христиною Михайлівною, 08.05.1988 року народження, згідно з 

додатком. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова       Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету  

від 16.12.2021 р. № 397-16/2021            

 

 

 

Висновок 

щодо визначення місця проживання 

малолітньої  Гладкової Юлії Федорівни 

з матір’ю Якимчук Христиною Михайлівною 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

01.12.2021 року розглянула ухвалу Надвірнянського районного суду         

Івано-Франківської області від 30.09.2021 року за справою № 348/2032/21 та 

інші документи щодо визначення місця проживання малолітньої Гладкової 

Юлії Федорівни, 19.09.2009 року народження, яка проживає з матір’ю 

Якимчук Христиною Михайлівною, 08.05.1988 року народження, 

жителькою с. Жураки, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 3-А. 

Встановлено, що 23.11.2008 року Якимчук Христина Михайлівна з 

Гладковим Федором Олександровичем одружилися, у шлюбі у них 

народилася дочка Юлія. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб 

був розірваний згідно з рішенням Богородчанського районного суду       

Івано-Франківської області від 12.04.2019 року, справа № 338/1267/18. На 

даний час існує спір між батьками щодо визначення місця проживання 

їхньої малолітньої дочки Юлії. 

Відповідно до розпорядження Богородчанської районної державної 

адміністрації від 12.06.2020 року № 141, було встановлено порядок участі 

батька Гладкова Федора Олександровича у вихованні малолітньої дочки 

Гладкової Юлії Федорівни. Однак батько з дитиною не зустрічається, 

оскільки проживає та працює за межами України, спілкується з дочкою 

тільки в телефонному режимі. 

Згідно з витягом про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб, виданим управлінням «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради від 13.09.2021 року № 24.11.05-26, за 

адресою: с. Жураки, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 3-А, 

зареєстровані: Гладкова Юлія Федорівна, 19.09.2009 року народження, 

Якимчук Христина Михайлівна, 08.05.1988 року народження, Жураківська 

Мар’яна Михайлівна, 06.01.1997 року народження. 

Згідно з характеристикою, виданою Жураківським старостинським 

округом № 5 Богородчанської селищної ради від 22.11.2021 року № 504/11-

05/24, на громадянку Якимчук Христину Михайлівну, встановлено, що вона 

зарекомендувала себе з позитивної сторони, ініціативна, працьовита, 

доброзичлива, в конфліктних ситуаціях не помічена, дружелюбна, скарг на 

її поведінку від жителів села не надходило, спиртними напоями не 

зловживає. 



Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї від 24.11.2021 року, складеним 

Іванишин І.І., фахівцем із соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних 

послуг Богородчанської селищної ради» встановлено, що мати здатна 

долати складні життєві обставини та забезпечувати потреби дитини. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 24.11.2021 року, 

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

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

служби у справах дітей Богородчанської селищної ради, 

Дрогомирецького В.М, директора КУ «Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради», Іванишин І.І., фахівця із соціальної 

роботи КУ «Центр надання соціальних послуг Богородчанської селищної 

ради», Дрогомирецького І.П., старости Жураківського старостинського 

округу № 5 Богородчанської селищної ради, встановлено, що умови 

проживання в будинку задовільні, створені належні умови для проживання, 

навчання та розвитку дитини. 

Згідно з довідкою, виданою Жураківською гімназією Богородчанської 

селищної ради, від 22.11.2021 року № 81, Гладкова Юлія Федорівна 

навчається у 6  класі.  

Згідно з довідкою про склад сім’ї, виданою Переріслянською сільською 

радою Надвірнянського району Івано-Франківської області від 18.11.2021 

року № 323, за адресою: с. Цуцилів, вул. Стефаника, буд. № 10-А, 

зареєстровані: Гладков Федір Олександрович, 16.08.1983 року народження, 

Гладкова Ганна Семенівна, 01.11.1948 року народження, Гладков 

Олександр Федорович, 03.08.1939 року народження. 

Згідно з характеристикою Переріслянської сільської ради 

Надвірнянського району Івано-Франківської області від 19.11.2021 року 

№ 327, Гладков Федір Олександрович проживає по вул. Стефаника, 

буд. № 10-А, в с. Цуцилів, Надвірнянського району Івано-Франківської 

області, розлучений, має дочку, працює за межами України. За час 

проживання в селі Цуцилів зарекомендував себе як порядний, ввічливий, 

трудолюбивий та відповідальний громадянин, шкідливих звичок не має, 

скарг на його поведінку від жителів села не надходило. 

19.11.2021 року комісією у складі Насадюк Л.С., головного спеціаліста 

відділу у справах дітей та соціального захисту населення Переріслянської 

сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, 

Батога В.П., старости с. Цуцилів, проведено обстеження житлово-

побутових умов проживання громадянина Гладкова Федора 

Олександровича, за місцем його проживання, встановлено, що в будинку 

створені належні умови для проживання. Зі слів родичів, на даний момент 

Гладков Федір Олександрович перебуває в Швеції на роботі. 

У своїх поясненнях малолітня Гладкова Юлія Федорівна, 19.09.2009 

року народження, просить визначити її місце проживання із матір’ю 

Якимчук Христиною Михайлівною, 08.05.1988 року народження, 

жителькою с. Жураки, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 3-А. 

Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу України, під час вирішення 

спору щодо місця проживання малолітніх дітей, береться до уваги ставлення 



батьків до виконання своїх батьківських обов’язків та особиста 

прихильність дітей до кожного з них.  

Відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, та 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 55 від 

01.12.2021 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно 

визначити місце проживання Гладкової Юлії Федорівни, 19.09.2009 року 

народження, з матір`ю Якимчук Христиною Михайлівною, 08.05.1988 року 

народження, жителькою с. Жураки, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 3-

А. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                   Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 398-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька 

Кириленка Євгена Миколайовича у вихованні малолітньої дочки 

Кириленко Анастасії Євгенівни 

 

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 

01.12.2021 року № 56 «Про визначення способу участі батька Кириленка 

Євгена Миколайовича, 31.12.1982 року народження, жителя с. Супрунівка, 

вул. Ювілейна, буд. №11, Полтавського району Полтавської області, у 

вихованні малолітньої дочки Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 року 

народження, яка проживає з матір’ю Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 

03.03.1986 року народження, в смт Богородчани, вул. Незалежності, буд. № 1-

А» та з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та 

законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок  про визначення способу участі батька 

Кириленка Євгена Миколайовича, 31.12.1982 року народження, 

жителя с. Супрунівка, вул. Ювілейна, буд. № 11, Полтавського 

району Полтавської області, у вихованні малолітньої дочки 

Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 року народження, яка 

проживає з матір’ю Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 

03.03.1986 року народження, в смт Богородчани, 

вул. Незалежності, буд № 1-А, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

Селищний голова       Ростислав ЗАРЕМБА 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 16.12.2021 р. № 398- 16/2021 

 

 

Висновок 

щодо визначення порядку та способів участі  

Кириленка Євгена Миколайовича у вихованні малолітньої дочки  

Кириленко Анастасії Євгенівни 

 

Комісія  з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

01.12.2021 року розглянула заяву та інші документи, подані громадянкою 

Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 03.03.1986 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Незалежності, буд. № 1-А, щодо участі Кириленка 

Євгена Миколайовича, 31.12.1982 року народження, жителя с. Супрунівка, 

вул. Ювілейна, буд. № 11, Полтавського району Полтавської області у 

вихованні малолітньої дочки Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 року 

народження, яка проживає з матір’ю Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 

03.03.1986 року народження, в смт Богородчани, вул. Незалежності,  

буд № 1-А. 

20.10.2007 року Кириленко Євген Миколайович та Кириленко Мар’яна 

Дмитрівна зареєстрували шлюб та почали проживати спільно, 10.03.2009 року 

у подружжя народилися дочка Анастасія. 

У травні 2012 року шлюб між подружжям було розірвано. Дитина на 

даний час проживає зі своєю матір’ю в смт Богородчани, вул. Незалежності, 

буд № 1-А. 

В заяві від 11.10.2021 року, поданій до служби у справах дітей, 

Кириленко Мар’яна Дмитрівна просить встановити наступний спосіб участі 

батька Кириленка Євгена Миколайовича у вихованні дочки: 

- кожної неділі місяця з 1000 год. до 1900 год. за місцем проживання 

дитини, за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, 

смт Богородчани, вул. Незалежності, буд. № 1-А. 

23.11.2021 року Кириленко Мар’яна Дмитрівна, звернулася до служби у 

справах дітей селищної ради із заявою про внесення змін у попередньо 

зазначений спосіб участі батька у вихованні малолітньої дочки, а саме: 

визначити наступний спосіб участі Кириленка Євгена Миколайовича у 

вихованні Кириленко Анастасії Євгенівни: щокварталу з 10 год. 00 хв. суботи 

до 19 год. 00 хв. неділі, або в інші дні та час за попередньою домовленістю з 

матір’ю дитини. 

Працівниками служби у справах дітей селищної ради проведено бесіду з 

дитиною, під час якої з’ясовано, що малолітня Кириленко Анастасія Євгенівна 

виявила бажання зустрічатися та спілкуватися зі своїм батьком Кириленком 

Євгеном Миколайовичем. 

Батько дитини Кириленко Євген Миколайович, не заперечує щодо 

зустрічей з дитиною Кириленко Анастасією Євгенівною щокварталу з 

10 год. 00 хв. суботи до 19 год. 00 хв. неділі, або в інші дні та час за 



попередньою домовленістю з матір’ю дитини, що підтверджує своєю заявою 

від 27.11.2021 року. 

Кириленко М.Д. та Кириленко Є.М. попереджено про неприпустимість 

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

налаштування дитини проти кожного із них, перебування у нетверезому стані 

під час зустрічей з дитиною, звернуто увагу на відповідальність за збереження 

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

малолітньою Анастасією, які будуть встановлені комісією.  

Кириленко М.Д. та Кириленко Є.М. ознайомлені з тим, що рішення 

комісії з питань захисту прав дитини селищної ради є обов’язковим до 

виконання і, у разі відхилення від його виконання, кожна із сторін має право 

звернутися із позовом до суду. 

На підставі вивчених документів, керуючись статтями 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157 Сімейного кодексу України, пунктом 73 Порядку провадження 

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

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24.09.2008 року 

№866, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини селищної 

ради від 01.12.2021 року № 56, виконавчий комітет селищної ради встановив 

наступний порядок участі батька Кириленка Євгена Миколайовича, 31.12.1982 

року народження, у вихованні дитини Кириленко Анастасії Євгенівни, 

10.03.2021 року народження:  

- щокварталу з 10 год. 00 хв. суботи до 19 год. 00 хв. неділі, або в інші 

дні за попередньою домовленістю з матір’ю дитини Кириленко Мар’яною 

Дмитрівною, 03.03.1986 року народження. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                   Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 399-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про укладення договору щодо умов запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься 

сім’єю патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни 

 

 

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 № 893 «Деякі 

питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» та 

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

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Укласти договір про умови запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю 

патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни, 20.07.1971 року народження, 

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

2. Договір про надання послуги патронату над дитиною від 

21.05.2021 року № 1, вважати таким, що втратить чинність з 09.01.2021 року. 

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 грудня 2021 року № 400-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Яцику Віталію Васильовичу дозволу на переведення 

нежитлового (торгово-офісного) приміщення в житлові квартири по вул. 

Б. Хмельницького, 3, корпус 1, в селищі Богородчани 

 
 

Розглянувши заяву гр. Яцика Віталія Васильовича про надання дозволу 

на переведення нежитлового (торгово-офісного) приміщення в житлові 

квартири в селищі Богородчани, відповідно до ст. 31, 53, 59, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 319 Цивільного кодексу України, 

ст. 4 Житлового кодексу Української РСР, Державних будівельних норм 

України. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати гр. Яцику Віталію Васильовичу дозвіл на переведення 

нежитлового (торгово-офісного) приміщення в житлові квартири по  

вул. Б. Хмельницького, 3, корпус 1 в селищі Богородчани. 

2. Відповідальність за проведення робіт по переведенню нежитлових 

приміщень в житлові, у відповідності до вимог законодавства, покласти на 

замовника. 

3. Замовнику здійснити заходи щодо присвоєння поштових адрес та 

внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

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 16 грудня 2021 року № 401-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Гуменяка 

Михайла Васильовича: селище Богородчани, вул. Галицька, 17 

 

 

Розглянувши заяву гр. Гуменяка Михайла Васильовича про присвоєння 

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, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26 

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. Гуменяка 

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

селище Богородчани, вул. Галицька, 17. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                       Ростислав  ЗАРЕМБА 
 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 402-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Лапка Віталія 

Богдановича: селище Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, 24 

 

         Розглянувши заяву гр. Лапка Віталія Богдановича про присвоєння 

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, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26 

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. Лапка Віталія 

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

Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, 24. 

 

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 грудня 2021 року № 403-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси квартирі житлового будинку 

(гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: селище Богородчани, вул. 

Б. Хмельницького, 3, квартира 43 А, корпус 1 

 

 

Розглянувши заяву гр. Яцика Віталія Васильовича про присвоєння 

поштової адреси квартирі житлового 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, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 

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

обтяжень», ст. 26 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 квартирі житлового будинку 

(гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3, 

квартира 43 А, корпус 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 16 грудня 2021 року № 404-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси квартирі житлового будинку 

(гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: селище Богородчани, вул. 

Б. Хмельницького, 3, квартира 43 Б, корпус 1 

 

 

Розглянувши заяву гр. Яцика Віталія Васильовича про присвоєння 

поштової адреси квартирі житлового 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, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 

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

обтяжень», ст. 26 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 квартирі житлового будинку 

(гуртожитку) гр. Яцика Віталія Васильовича: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3, 

квартира 43 Б, корпус 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 16 грудня 2021 року № 405-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Грицевича Ореста 

Яремовича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 20А/8 

 

 

Розглянувши заяву гр. Грицевича Ореста Яремовича про присвоєння 

поштової адреси гаражу 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. 26 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 гаражу гр. Грицевича Ореста 

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

Богородчани, вул. Шевченка, 20А/8. 

 

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 грудня 2021 року № 406-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Марковича Богдана 

Васильовича: селище Богородчани,  вул. Шевченка, 16А/17 

 

 

Розглянувши заяву гр. Марковича Богдана Васильовича про 

присвоєння поштової адреси гаражу 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 гаражу гр. Марковича Богдана 

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

Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/17. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 407-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про  присвоєння   поштової   адреси   житловому   будинку   гр.  Зваричук    

Ярослави Василівни: с. Саджава, вул. Благого, 44 А 

 

 

Розглянувши заяву гр. Зваричук Ярослави Василівни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Саджава, 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. 26 

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. Зваричук 

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

село Саджава, вул. Благого, 44 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 16 грудня 2021 року № 408-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Кульчака 

Василя Богдановича: с. Підгір’я, вул. Сонячна, 6 

 

Розглянувши заяву гр. Кульчака Василя Богдановича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Підгір'я, 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. 26 

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. Кульчака 

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

село Підгір'я, вул. Сонячна, 6. 

 

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 грудня 2021 року № 409-16/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шаламая 

Василя Миколайовича: с. Іваниківка, вул. Виробнича, 7 А 

 

 

Розглянувши заяву гр. Шаламая Василя Миколайовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, 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. 26 

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. Шаламая 

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

село Іваниківка, вул. Виробнича, 7 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 410-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Шуфлена Юрія 

Івановича: с. Старуня, вул. Солонець, 11 

 

 

Розглянувши заяву гр. Шуфлена Юрія Івановича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Старуня, 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. 26 

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. Шуфлена Юрія 

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

Старуня, вул. Солонець, 11. 

 

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 грудня 2021 року № 411-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про   зміну   поштової   адреси   житловому   будинку   гр.  Білічака  Марка  

Петровича 

 

 

Розглянувши заяву гр. Білічака Марка Петровича 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. 26 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. Білічака Марка 

Петровича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище 

Богородчани, вул. Заболотна, 3, на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Заболотна, 3 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 16 грудня 2021 року № 412-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про  зміну   поштової   адреси   житловому   будинку  гр.  Василик   Ганни  

Миколаївни 

 

 

Розглянувши заяву гр. Василик Ганни Миколаївни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, 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. 26 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. Василик Ганни 

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

село Іваниківка, вул. І. Франка, 17 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. І. Франка, 71. 

 

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 грудня 2021 року № 413-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про   зміну   поштової   адреси   житловому   будинку   гр.   Гаргат   Параски  

Михайлівни 

 

Розглянувши заяву гр. Гаргат Параски Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, 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. 26 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. Гаргат Параски 

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

Іваниківка, вул. Котляревського, 3, на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Котляревського, 5. 

 

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 грудня 2021 року № 414-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про   зміну   поштової   адреси   житловому   будинку   гр.   Доцяк   Наталії  

Василівни 

 

Розглянувши заяву гр. Доцяк Наталії Василівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, 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. 26 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. Доцяк Наталії 

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

Іваниківка, вул. Шевченка, 65, на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Шевченка, 45. 

 

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 грудня 2021 року № 415-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про   зміну   поштової   адреси   житловому   будинку   гр.  Доцяк   Феодосії  

Миколаївни 

 

Розглянувши заяву гр. Доцяк Феодосії Миколаївни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, 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. 26 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. Доцяк Феодосії 

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

Іваниківка, вул. Похівська, 8, на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Похівська, 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 16 грудня 2021 року № 416-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Ткачука Андрія 

Романовича 

 

 

Розглянувши заяву гр. Ткачука Андрія Романовича про зміну  

поштової адреси житловому будинку 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. 26 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. Ткачука Андрія 

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

Забережжя, вул. І. Франка, 42, на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Забережжя, вул. І. Франка, 13  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 16 грудня 2021 року № 417-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про   зміну   поштової   адреси   житловому   будинку   гр.   Щербій   Галини  

Василівни 

 

 

Розглянувши заяву гр. Щербій Галини Василівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, 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. 26 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. Щербій Галини 

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

Іваниківка, вул. Шевченка, 172 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Радчанська, 2. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                           Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 418-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Глодану Ростиславу Тарасовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Галицька, 44  до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Глодана Р. Т. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Галицька, 44 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. Глодану Ростиславу Тарасовичу  дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Галицька, 44 до центральної мережі  водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 419-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Олійник Тетяні Василівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Молодіжна бічна, 12 до центральної мережі водопостачання 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Олійник Т. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Молодіжна бічна, 12 до центральної мережі водопостачання, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Олійник Тетяні Василівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Молодіжна бічна, 12 до центральної мережі  водопостачання. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 420-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Александренко Катерині Олексіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Гірника, 26 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Алексанлренко К. О. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Гірника, 26 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:   

 

 

3. Надати гр. Александренко Катерині Олексіївні дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Гірника, 26 до центральної мережі  

водопостачання та водовідведення. 

 

4. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 421-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Карабіновичу Василю 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. Карабіновича Василя 

Михайловича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Карабіновичу Василю  Михайловичу, 24.08.1958 

р. н., жителю села Жураки, вул. Зелена, 10. 

 

2. Видати гр. Карабіновичу Василю 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 грудня 2021 року № 422-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Денкевичу Віталію 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. Денкевича Віталія 

Івановича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Денкевичу Віталію Івановичу, 28.04.2006 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Польова, 21. 

 

2. Видати гр. Денкевичу Віталію 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 грудня 2021 року № 423-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Сковронській Вікторії Василівні 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. Сковронської Вікторії 

Василівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Сковронській Вікторії Василівні, 14.01.1985 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Січових Стрільців, 40 В. 

 

2. Видати гр. Сковронській Вікторії Василівні 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 грудня 2021 року № 424-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр.  Гуцуляку 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. Гуцуляка Михайла 

Михайловича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Гуцуляку Михайлу Михайловичу, 30.10.2002 р. 

н., жителю села Старуня, вул. С. Лукача, 63. 

 

5. Видати гр. Гуцуляку Михайлу Михайловичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

6. 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 грудня 2021 року № 425-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр.  Крисько Олександрі Іванівні статусу                                                       

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

         Відповідно  до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів  України  «Про  перелік населених 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Крисько Олександри 

Іванівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Крисько Олександрі Іванівні, 19.01.1970 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Руднєва, 18. 

 

2. Видати гр. Крисько Олександрі Іванівні посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

Селищний  голова                                                                                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 426-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр.  Підлужній Діані Русланівні 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. Підлужної Діани 

Русланівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Підлужній Діані Русланівні, 16.11.2005 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Зелена, 15. 

 

2. Видати гр. Підлужній Діані Русланівні 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 грудня 2021 року № 427-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Сав'юк Вірі Василівні 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. Сав'юк Віри Василівни , 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Сав'юк Вірі Василівні, 21.06.1982 р. н., жительці 

села Ластівці, вул. Кобилянської, 6 А. 

 

2. Видати гр. Сав'юк Вірі Василівні 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 грудня 2021 року № 428-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на  

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

3. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

4. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової споруди. 

 

5. 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 грудня 2021 року № 429-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 430-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:  

    
 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 431-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 432-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на  

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 433-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 434-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 435-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби» 

 

 

Розглянувши заяву ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» в особі 

керівника Захарчука Михайла Васильовича про надання дозволу на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір'я, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» від 

21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» дозвіл на 

розміщення тимчасової споруди в с. Підгір’я, урочище «Горби». 

 

2. Зобов’язати ТзОВ «Торговий дім "Карпатський Зруб"» оформити 

паспорт прив'язки тимчасової 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 16 грудня 2021 року № 436-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ФОП Гречанюку Петру Дмитровичу  

дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Гречанюка Петра Дмитровича про надання 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території Богородчанської 

селищної територіальної громади в с. Горохолин Ліс, 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 ФОП Гречанюку Петру Дмитровичу дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами на території Богородчанської селищної 

територіальної громади в с. Горохолин Ліс. 

 

2. Укласти договір про тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів терміном 5 років. 

 

3. ФОП Гречанюку Петру Дмитровичу погодити розміщення 

рекламних засобів у встановленому законом порядку. 

 

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 16 грудня 2021 року № 437-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про розгляд звернення ФОП Гречанюка Петра Дмитровича  

щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Гречанюка Петра Дмитровича про надання 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території Богородчанської 

селищної територіальної громади в с. Підгір'я, 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. Відмовити ФОП Гречанюку Петру Дмитровичу у наданні 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території 

Богородчанської селищної територіальної громади в с. Підгір'я у 

зв’язку з тим, що на цій ділянці дороги, біля Парку історії землі, 

велика інтенсивність руху, а розміщені білборди відволікають 

учасників руху та погіршують туристичну привабливість 

комплексу, який є рекреаційним магнітом громади. 

 

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 грудня 2021 року № 438-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Шереметі Миколі Іллічу  

дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

  

Розглянувши заяву гр.  Шеремети Миколи Ілліча про надання дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами на території Богородчанської селищної 

територіальної громади в селищі Богородчани, відповідно до Закону України 

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

29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

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

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати гр. Шереметі Миколі Іллічу дозвіл на розміщення зовнішньої 

реклами на території Богородчанської селищної територіальної 

громади в селищі Богородчани. 

 

2. Укласти договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів терміном 5 років. 

 

3. Гр. Шереметі Миколі Іллічу погодити розміщення рекламних засобів 

у встановленому законом порядку. 

 

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 16 грудня 2021 року № 439-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про демонтаж самовільно встановлених  

на території громади конструкцій  для 

розміщення зовнішньої реклами  

 

 

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

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

господарської діяльності», «Про рекламу», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні 

послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про 

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 

                                                                                                                                                     

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Організаційному відділу селищної ради спільно з сектором 

архітектури та містобудування селищної ради підготувати та висвітлити на 

вебсайті селищної ради і газеті «Слово народу» інформаційне оголошення про 

порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території 

громади та можливий демонтаж самовільно встановлених конструкцій.  

В оголошені зазначити, що в місячний термін розповсюджувачам 

зовнішньої реклами необхідно письмово повідомити селищну раду про 

наявність дозволу, наданого до 2021 року, а власниками самовільно-

встановлених рекламних конструкцій, необхідно звернутися із заявою до 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської 

селищної ради та надати  затверджений перелік документів для отримання 

відповідного дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

 

2.  У випадку відсутності дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

Виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству 



Богородчанської селищної ради демонтувати самовільно встановлені на 

території громади конструкції  для розміщення зовнішньої реклами. 

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 грудня 2021 року № 440-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання Заберезькому старостинському 

округу № 2 дозволу на зрізання дерев 

 

 

         Розглянувши клопотання Заберезького старостинського округу № 2 про 

надання дозволу на зрізання  дерев на території села з метою запобігання 

нанесення матеріальних збитків, відповідно до рішення комісії з обстеження 

стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати Заберезькому старостинському округу № 2 дозвіл на зрізання 

дерев (2 берези, 1 грушка, 1 черемха) на території гімназії по вул. 

Шевченка, 1 та санітарну очистку інших дерев, які несуть загрозу життю 

дітей та можуть пошкодити комунікації. 

 

2. Надати дозвіл на зрізання дерева, яке повалене буревієм, та на санітарну 

чистку дерев на старому кладовищі, повз яке планується нарізання 

дороги до нового житлового масиву по вул. І. Франка. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 441-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про розгляд звернення гр. Галавая Ярослава Степановича  

щодо надання дозволу на зрізання дерев 

 

 

         Розглянувши звернення гр. Галавая Ярослава Степановича про надання 

дозволу на зрізання  кущів та дерев  вздовж меліоративного рову, біля 

асфальтного заводу, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

відмовити гр. Галаваю Ярославу Степановичу у наданні дозволу на  зрізання  

кущів та дерев  вздовж меліоративного рову, біля асфальтного заводу, у 

зв’язку з тим, що дані дерева та кущі не несуть загрозу життю людей та 

об’єктам нерухомості. 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 442-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Озар Галині Миколаївні дозволу на зрізання дерев 

 

 

          Розглянувши звернення гр. Озар Галини Миколаївни про надання 

дозволу на зрізання дерев  біля будинку № 20 по вул. Шевченка в селищі 

Богородчани, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати гр. Озар Галині Миколаївні дозвіл на  зрізання дерев  (2 черешні, 1 

алича) біля будинку № 20 по вул. Шевченка в селищі Богородчани. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 443-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання парафіяльному осередку  

«Карітас» дозволу на зрізання дерев 

 

 

         Розглянувши клопотання парафіяльного осередку «Карітас» про надання 

дозволу на зрізання  дерев на території осередку по вул. Грушевського, 3 в 

селищі Богородчани, відповідно до рішення комісії з обстеження стану 

зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати парафіяльному осередку «Карітас» дозвіл на зрізання дерев (3 

сосни) на території осередку по вул. Грушевського, 3 в селищі 

Богородчани, які знаходяться в аварійному стані та несуть загрозу 

життю дітей. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даних дерев. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 444-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на заміну дверей  гаражу № 11  

в будинку № 14 по вул. Шевченка в селищі Богородчани 

 

 

Розглянувши заяву гр. Яворського Романа Омеляновича про надання 

дозволу на заміну дверей гаражу № 11, розміщеному в цокольній частині 

будинку № 14 по вул. Шевченка в селищі Богородчани, що перебуває в 

комунальній власності селищної ради, керуючись ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

 виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Надати гр. Яворському Роману Омеляновичу дозвіл на заміну 

дверей гаражу № 11, розміщеному в цокольній частині будинку       

№ 14 по вул. Шевченка в селищі Богородчани, без відшкодування 

вартості необхідних витрат і без зарахування їх вартості в рахунок 

орендної плати. 

  

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 грудня 2021 року № 445-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про виключення житлового приміщення з числа  

службових та надання для постійного проживання 

 

 

Розглянувши клопотання начальника Івано-Франківського гарнізону 

полковника В. Ярмощука, клопотання Івано-Франківської КЕЧ району МО 

України від 03.11.2021 року № 15/234, протокол засідання об’єднаної житлової 

комісії Івано-Франківського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 05.07.2021 року № 4, наказ 

військового комісара Івано-Франківського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 16.07.2021 року № 311, Протокол 

засідання Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних 

Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 16.09.2021 року № 

424, заяву Шимановського Віталія Борисовича та додані документи, 

керуючись Житловим Кодексом України РСР, ч. 2 ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Правил обліку  громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

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

Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради 

Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року за № 37, рекомендації громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті селищної ради, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.06.2021 р.    

№ 131-8/2021,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Виключити із числа службових 3-кімнатну квартиру, житловою площею 

45,2 м², за адресою: селище Богородчани, вул. Шевченка, 84, корпус 2 



квартира 2, та надати для постійного проживання Шимановському 

Віталію Борисовичу  на сім’ю  з чотирьох особи. 

 

2. Видати ордер на 3-кімнатну квартиру, житловою площею 45,2 м², за 

адресою: селище Богородчани, вул. Шевченка, 84, корпус 2 квартира 2, 

майору запасу Шимановському Віталію Борисовичу на сім’ю з чотирьох 

осіб. 

 

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 грудня 2021 року № 446-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про повторний розгляд заяви Романишин Ірини-Анни Кузьмівни  

про надання дозволу на проведення земельних робіт 

 

На виконання рішення Івано-Франківського окружного 

адміністративного суду від 23.04.2021 року та постанови Восьмого 

апеляційного адміністративного суду від 21.09.2021 року, щодо повторного 

розгляду заяви Романишин Ірини-Анни Кузьмівни від 12.11.2020 року про 

надання дозволу на підключення будинку до центральної мережі 

газопостачання та видачі ордера на проведення земляних робіт, керуючись 

ст.19 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 10, 26-1 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до Типового порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 870, враховуючи Кодекс 

газорозподільних систем, затверджений Постановою № 2494 НКРЕКП від 

30.09.2015 року, та клопотання співвласників ОСББ «Наш Дім» від 

15.12.2021 року, з метою уникнення пошкоджень інженерних мереж та 

забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1.  Відмовити Романишин Ірині-Анні Кузьмівні у наданні дозволу 

на підключення будинку до центральної мережі газопостачання по причині 

відсутності правових підстав:  

1) заява не відповідає затвердженому зразку (додаток1 до 

Типового порядку затвердженого Постановою КМУ від 30.10.2013р. №870);  

2) відсутній ситуаційний план розміщення об’єкта (схематичний 

план будівництва) з визначенням місця виконання робіт або траси 

прокладання комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць;  



3) відсутня схема виконання робіт - викопіювання з генплану, 

згідно з проектною документацією;  

4) відсутня копія проектної документації чи технічних умов на 

приєднання до інженерних мереж, які розроблені та затверджені в 

установленому порядку;  

5) відсутня копія договору на приєднання до газорозподільних 

систем між заявником та оператором ГРМ; 

 6) відсутня копія договору з підрядною організацією, що 

здійснюватиме дані земляні роботи;  

7) відсутні документи, які підтверджують здійснення заходів з 

відновлення благоустрою – договору чи угоди зі спеціалізованою 

організацією на відновлення елементів благоустрою, гарантійного листа (за 

наявності ліцензій та дозволів на право проведення відповідних робіт);  

8) відсутні схеми відновлення благоустрою та плану-графіку 

виконання цих робіт (на об‘єктах з терміном виконання більше 20 діб); 

 

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 грудня 2021 року № 447-16/2021 

селище Богородчани 

  

Про затвердження проектної документації «Капітальний ремонт 

приміщення культурно-етнографічного музею в с. Саджава 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області» (додаткові 

роботи) 

 

 

           Розглянувши проектну документацію «Капітальний ремонт приміщення 

культурно-етнографічного музею с. Саджава Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківської області» (додаткові роботи), 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» (додаткові роботи) в сумі 

96 449 грн. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 448-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про посилення заходів державного 

нагляду під час періоду заготівлі 

дерев хвойних порід в  

передноворічний період 

 

 

             Керуючись Лісовим Кодексом України, Законами України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», 

«Про природно-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України» 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою дотримання вимог 

природоохоронного законодавства під час заготівлі та реалізації хвойних 

насаджень в період підготовки до нового 2022 року, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Попередити керівника ринку І. Павлюка і інших торгівельних 

майданчиків про дотримання вимог природоохоронного законодавства та 

вжиття відповідних заходів реагування щодо попередження незаконних дій 

під час реалізації новорічних ялинок.    

2. Управління земельних ресурсів та екології апарату селищної ради  

(С. Вінтоняк) провести роз’яснювальну роботу серед населення та 

організувати висвітлення даного питання в місцевих засобах масової 

інформації. 

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 грудня 2021 року № 449-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про направлення пропозиції про визнання гр. Микицея Петра 

Богдановича опікуном сестри Микицей Надії Богданівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Микицея Петра Богдановича, жителя села 

Горохолина, вул. Кияка, 61, про визнання його опікуном сестри Микицей Надії 

Богданівни, 16 квітня 1975 року народження, яка є інвалідом І групи довічно, 

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

                                                                                                                                                                                         

виконком селищної ради вирішив: 

                                                                                                                                                                                                            

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської області 

у разі визнання  Микицей Надії Богданівни 16.04.1975 року народження, 

жительки села Горохолина Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області, недієздатною, призначити їй опікуном Микицея Петра Богдановича, 

17 квітня 1988 року народження. 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 

 

 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 грудня 2021 року № 450-16/2021 

селище Богородчани 

 

Про план роботи виконавчого комітету  

Богородчанської селищної ради на 2022 рік 

 

 

Виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на 2022 рік 

(згідно додатку). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

  

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       Додаток  

                                                    до рішення виконкому №  

                                                               Богородчанської селищної ради 

                                                 від 16 грудня 2021 року 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

  

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради на 2022 рік 

 

       
 С І Ч Е Н Ь 

 

1. Про стан розгляду звернень громадян, які надійшли до селищної ради за 

2021 рік. 
 
2. Поточні питання. 
  

Л Ю Т И Й 
 

1. Про виконання бюджету Богородчанської селищної територіальної громади 

за 2021 рік. 

 
2. Про стан роботи селищної ради  з публічною інформацією. 

 
3. Поточні питання. 
  

 Б Е Р Е З Е Н Ь 

 

1. Про стан сприяння  організації призову громадян України на строкову 

військову службу на території Богородчанської селищної ради. 

     

2. Про затвердження заходів щодо проведення місячника з благоустрою 

території населених пунктів  Богородчанської селищної  територіальної 

громади. 
 
3. Поточні питання. 
  

К В І Т Е Н Ь 

 

1. Про стан розгляду звернень громадян у першому кварталі 2022 року. 
 
2. Про виконання селищного бюджету за перший квартал 2022 року. 
  
3. Про роботу із сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. 



 
4. Поточні питання. 

Т Р А В Е Н Ь 

 

1. Про організацію оздоровлення дітей і підлітків влітку 2022 року. 
 
2. Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного 

процесу у Богородчанській селищній територіальній громаді. 

 

3. Поточні питання. 
 

 Ч Е Р В Е Н Ь 

 
1. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної 

ради. 

 
2. Про заходи протипожежної безпеки на території ОТГ. 

 

3. Поточні питання. 
 

Л И П Е Н Ь 

 

1. Про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2022 року. 

 
2. Про стан правопорядку і злочинності, виконання заходів щодо зниження 

рівня злочинності на території селищної ради у 2022 році.  

 

3. Поточні питання. 
 

С Е Р П Е Н Ь 

 

1. Про стан готовності системи ЦЗ та техногенної безпеки громади. 
 
2. Про стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до 

роботи в опалювальний період. 

 

3. Поточні питання. 
 

В Е Р Е С Е Н Ь 

 

1. Про затвердження мережі закладів освіти Богородчанської селищної ради 

на 2022-2023 навчальний рік.  
 
2. Про стан готовності установ та підприємств Богородчанської селищної ради 

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.  

 

3. Поточні питання. 
            



                                                               

                                                                  

Ж О В Т Е Н Ь 
 

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до селищної 

ради у І півріччі 2022 року.  
 
2. Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2022 року. 

 

3. Поточні питання. 
 

Л И С Т О П А Д 

 

1.  Про надання соціальних послуг  одиноким  громадянам на території 

Богородчанської селищної громади. 
 
2. Поточні питання. 

 

Г Р У Д Е Н Ь 

 

1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Богородчанської 

селищної ради на 2023 рік. 
 
2. Про схвалення проєкту бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2023 рік. 

 

3. Поточні питання. 

 

 

 

 

 


