
    ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИКОНКОМУ 

21.12.2020 року 

 

1. Про внесення на розгляд селищної ради проєкту рішення «Про бюджет 

Богородчанської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

2. Про схвалення Прогнозу бюджету Богородчанської селищної 

територіальної громади на 2022-2023 роки 

3. Про створення адміністративної комісії, затвердження Положення про 

адміністративну комісію та зразків документів адміністративної комісії 

4. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Масевича Віталія Петровича:  

селище Богородчани, вул. Шевченка, 16А/154. 

5. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Масевича Петра Петровича:  

селище Богородчани, вул. Шевченка, 16А/95. 

6. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, магазину 

промислових товарів, гр. Міщенка Владислава Анатолійовича: селище 

Богородчани, вул. Петраша, 48. 

7. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Николина Володимира 

Степановича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 20А/7. 

8. Про надання дозволу на зрізання дерева біля будинку №6, по вул. Тиха, в 

селищі Богородчани. 

9. Про надання гр. Бойчуку Володимиру Ярославовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на підключення житлового 

будинку по вул. Шевченка, 6, до центральної мережі водовідведення. 

10. Про надання дозволу гр. Фризюк Ользі Миколаївні на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на підключення житлового будинку 

по вул. Вишнева, 5, до центральної мережі водовідведення та 

водопостачання. 

11. Про розгляд питання гр. Романишин Ірині-Анні Кузьмівні щодо надання 

дозволу на підключення будинку по вул. Хмельницького, 5/2, в селищі 

Богородчани, до центральної мережі газопостачання. 

- Про розгляд листа ОСББ «Наш Дім» щодо відмови у наданні дозволу на 

підключення будинку по вул. Хмельницького, 5/2, в селищі 

Богородчани, до центральної мережі газопостачання.  

12. Про укладення договору пайової участі з гр. Міщенком Владиславом 

Анатолійовичем та затвердження проектно-кошторисної документації 

об’єкта будівництва магазину промислових товарів. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

 

від 21 грудня 2020 року № 1-1/2020 

селище Богородчани 

 

Про внесення на розгляд 

селищної ради проєкту рішення 

«Про бюджет  Богородчанської селищної 

територіальної громади 

на 2021 рік» 

 

 Відповідно до п.п.1 п.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Внести на розгляд селищної ради проєкт рішення «Про бюджет 

Богородчанської селищної  територіальної громади на 2021  рік» (додається). 

 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови О. Бойчука та на заступника керуючого справами – 

начальника фінансового управління М. Хімчака. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                   Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

 

від 21 грудня 2020 року № 2-1/2020 

селище Богородчани 

 

 

Про схвалення Прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної 

територіальної громади 

на 2022-2023 роки 

 

 

 Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

 

1. Схвалити Прогноз бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022-2023 роки (додається). 

 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови О. Бойчука . 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Ростислав Заремба 

 

 

 



 

 

ПРОГНОЗ 

БЮДЖЕТУ БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2022 - 2023 роки 

 

1. Загальна частина 

 

Прогноз розроблено на основі положень чинних Бюджетного та 

Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, постанови Міністрів України від 29.07.2020 року №671, а 

також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи 

міжбюджетних відносин у контексті децентралізації та інших прогнозних і 

програмних документів економічного та соціального розвитку, регіональних 

цільових програм, затверджених відповідними рішеннями селищної ради.  

Цей  Прогноз включає індикативні прогнозні показники селищного 

бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, за бюджетними 

програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання 

інвестиційних проектів, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів. 

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління 

бюджетним процесом в Богородчанській селищній раді, як складової частини 

системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між 

стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій 

перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності 

бюджетної політики. 

           Прогноз бюджету Богородчанської селищної територіальної громади 

базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та 

результативності.  

Під час реалізації  Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення 

забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність селищного 

бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими 

органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг 

та ефективному функціонуванню бюджетної системи.  

Прогнозні показники  бюджету на 2022-2023 роки є основою для складання 

головними розпорядниками коштів селищного бюджету планів своєї діяльності 

та регіональних програм. 

 

           Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які 

використовуються при складанні Прогнозу, є:  

       основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України, зокрема індекс споживчих цін: у 2022 році – 106,2 відс., у 2023 році – 



 

105,3 відс., індекс цін виробників промислової продукції: у 2022 році - 108,0 

відс., у 2023 році – 106,1 відсотка.  

 

       прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема: 

 

 - розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року – 6000 гривень, з 1 

січня 2022  року –6700 гривень, з січня 2023 – 7176  гривень;  

 

 - розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки з 01 січня 2022 року становитиме 2 983  гривень, з 01 січня 2023 року – 

3 195 гривень.  

 

- коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 році 

– на 1,060, у 2023 році – 1,051. 

 

 

2. Індикативні прогнозні показники бюджету 

Індикативні прогнозні показники бюджету на 2022-2023 роки. 

(тис. гривень) 

Назва показника 2022 

   рік 

2023 

рік 
1 2 3 

Разом доходів 257 706 800 271 365 300 

Обсяг доходів (без трансфертів) 128 184 400 134 978 200 

- загальний фонд 124 785 800 131 399 500 

у тому числі:   

податок на доходи фізичних осіб 75 970 300 79 996 700 

- спеціальний фонд 3 398 600 3 578 700 

Трансферти з державного бюджету в тому числі: 129 522 400 136 387 100 

Дотації 22 834 700 24 044 900 

Субвенції 106 687 700 

 

112 342 200 

ВИДАТКИ ( з трансфертами) 257 653 700 271 309 300 

ФІНАНСУВАННЯ, 9 398 100 9 896 200 

у тому числі:   

кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)  

9 398 100 9 896 200 

 

 



 

2.1. Дохідна спроможність бюджету Богородчанської селищної 

територіальної громади 

 

Прогноз доходів селищного бюджету на 2022-2023 роки враховує 

стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до  

селищного бюджету та підвищення життєвого рівня населення громади. 

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової 

політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового 

адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.  

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів 

бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності селищного 

бюджету шляхом забезпечення надходжень до  селищного бюджету з 

урахуванням позитивної динаміки підвищення ефективності та результативності 

використання бюджетних ресурсів. 

При формуванні дохідної частини селищного бюджету були враховані, 

планові показники на 2021рік та прогнозні показники на 2021-2023 роки. 

Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на 2022 рік  

розрахований у сумі  124 785 800 гривень. До спеціального фонду у 2022 році 

прогнозується отримати  3 398 600 гривень. 

Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на 2023 рік 

розрахований у сумі  131 399 500 гривень. До спеціального фонду у 2023 році 

прогнозується отримати  3 578 700 гривень. 

 

2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності 

селищної ради 

 

Прогнозні показники видатків селищного бюджету на 2022 – 2023 роки 

розроблено на основі показників дохідної частини бюджету територіальної 

громади. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу 

України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за 

електричну енергію, продукти харчування, медикаменти, природний газ, 

соціальні допомоги. 

Видатки на 2022-2023 роки на оплату праці працівників бюджетних 

установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу 

працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та 

прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових 

окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 



 

упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами). 

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на  2022-2023 

роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг 

та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників 

(грудень до грудня попереднього року): у 2022 році застосовано коефіцієнт 

1,062; у 2023 році – 1,053. 

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної 

сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для мало захищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – 

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури ТГ, впровадження 

заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових 

можливостей місцевих програм. 

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та 

результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної 

політики 

 

3.1. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності: 

 

Освіта 

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності 

високоякісної освіти для усіх громадян відповідно до європейських стандартів 

освітньої системи. 

У 2022 – 2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти селищної 

ради з метою забезпечення ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів; 

- збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів 

селищної ради, запровадження різних форм дошкільної освіти та створення умов 

для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах; 

- збереження мережі закладів позашкільної освіти, забезпечення надання 

належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти; 

- розвиток системи інклюзивної освіти з метою створення рівних 

можливостей доступу до освіти для всіх категорій дітей.  

 

Очікувані результати, які планується досягти: 

• підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною 

освітою; 



 

• підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти з метою якісного надання освітніх послуг; 

• подальше забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

мультимедійними класами, сучасним комп’ютерним обладнанням та 

підключення їх до мережі Інтернет. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив, реалізація політики 

у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території району, 

підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких 

пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне 

лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я тощо), забезпечення 

соціального захисту громадян - мобілізованих на військову службу, учасників 

АТО/ООС та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб 

сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом 

надання цільової допомоги, послуг, забезпечення зростання рівня реальних 

доходів населення. 

Основні завдання та заходи на 2022-2023 роки: 

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення; 

- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка 

ветеранів війни, інвалідів; 

-   забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери;  

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

конституційних прав і гарантій та створення умов для залучення  інститутів 

громадянського суспільства до реалізації в районі державної політики у сфері 

соціального захисту населення. 

   - соціальний захист учасників АТО/ООС  та членів їхніх родин . 

Очікувані результати, які планується досягти: 

• підвищення рівня соціального захисту населення; 

• покращення поінформованості населення щодо можливості отримання 

державних соціальних допомог; 

• активізація інститутів громадянського суспільства до реалізації в районі 

державної політики у сфері соціального захисту населення;  

• підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надається 

малозабезпеченим верствам населення; 

• виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, 

спрямованих на покращення становища сімей; забезпечення рівних прав і 

можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та 



 

культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі 

людьми. 

 

Культура та мистецтво 

Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення розвитку культури і 

духовності українського суспільства, формування цілісної культурно-

національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних 

та культурних здобутків. 

 

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

-  зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 

- популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких 

заходів міжнародного та загальноукраїнського рівня; 

- сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі 

культури, поглиблення міжнародних культурних зв'язків. 

 

Очікувані результати, які планується досягти: 

• збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих 

пам’яток і цінностей) як основи національної культури; 

• створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і 

мистецтва, вільної та різноманітної мистецької творчості; 

• правові та економічні стимули для залучення недержавних коштів з метою 

підтримки гуманітарної сфери; 

• підтримка фестивального  руху в селищі з метою збереження звичаїв  та 

обрядів краю, що сприятиме розвитку професійного  та аматорського 

мистецтва , подальшому розвитку туризму; 

• забезпечення повноти і оперативності комплектування бібліотечних фондів 

бібліотек району літературою, що сприяє розвитку національної культури, 

рідної мови, краєзнавчими матеріалами з актуальних питань екології, 

економіки, права, підприємницької діяльності, етнографії; 

• підтримка високопрофесійної мистецької творчості, яка забезпечує якісний 

рівень національної культури. 

 

 

 

Фізична культура та спорт 

Пріоритетом розвитку у цій сфері є створення умов для підвищення рівня 

фізичного розвитку населення, забезпечення розвитку різних видів спорту 

шляхом підтримки дитячо-юнацького спорту, зміцнення спортивної 

інфраструктури. 



 

 

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- створення умов для розвитку регулярної рухової активності серед дітей та 

молоді для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та 

індивідуальних особливостей кожного; 

- підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту. 

 

Очікувані результати, які планується досягти: 

• підвищення рівня залучення дітей, підлітків і молоді до занять фізичною 

культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження 

захворювань; 

• забезпечення належних умов для підвищення ефективності підготовки 

спортсменів селища. 

 

Енергозбереження 

Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери 

енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня 

енергоємності та оптимізація структури енергетичного балансу селища. 

 

В середньостроковій перспективі регіон може зосередити наявні 

розвиткові ресурси в такі проекти, як: 

- зниження залежності систем тепло генерації від природного газу заміщенням 

його місцевими та альтернативними видами палива; 

 

Очікувані результати, які планується досягти: 

• скорочення обсягів енергоспоживання в бюджетних установах селищної 

ради; 

• зниження споживання природного газу в господарському комплексі селищної 

ради. 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є: 

- еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з 

молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування 

екологічної культури населення; 

- запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод (очищення 

стічних каналів); 

- охорона і раціональне використання природних ресурсів (ліквідація пожеж на 

полях, їх наслідків; ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів); 



 

- зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного 

повітря; 

- охорона і раціональне використання земель; 

- забезпечення раціонального використання природних, матеріальних та 

енергетичних ресурсів; 

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи: 

- придбання обладнання та контейнерів для вивозу сміття у спеціально відведені 

місця; 

- озеленення, благоустрій сіл (ліквідація аварійних дерев та стихійних сміттє 

звалищ); 

- проведення громадських толок за участю громадськості; 

- здійснення заходів щодо захисту життєвого середовища від шкідливого 

впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних 

явищ. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

- покращення екологічного стану навколишнього середовища; 

- покращення умов проживання мешканців громади. 

 

4. Міжбюджетні відносини 

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді в частині 

регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих 

бюджетів та зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та 

ефективності управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні шляхом: 

• використання програмно-цільового методу під час складання та виконання 

місцевих бюджетів; 

• застосування середньострокового бюджетного прогнозування у бюджетному 

процесі на місцевому рівні. 

 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022-2023 роки 

             

          тис. грн 

Назва показника 2022 рік 2023 рік 

Дотації  22 834 700 24 044 900 

Субвенції 106 687 700 112 342 200 

 

 

 

Заступник керуючого справами -  

начальник фінансового управління                              Михайло Хімчак 

 



 

 

       

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 3-1/2020 

селище Богородчани 

 

 

Про створення адміністративної комісії, 

затвердження Положення про адміністративну  

комісію та зразків документів адміністративної  

комісії 

           

         Керуючись Законом  України« Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Кодексом України про адміністративні порушення, з метою забезпечення 

належної роботи адміністративної комісії, виконавчий комітет Богородчанської 

селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 
1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради. 

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради (додається). 

3. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради (додаток 1). 

4. Затвердити зразки документів  адміністративної  комісії  при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради (додаток 2,3,4,5,6). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 



 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради 

від 21.12.2020р. №3-1/2020 

 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про адміністративну комісію 

при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради для розгляду і вирішення 

справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених 

Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших 

органів (посадових осіб) та діє на громадських засадах. 

 

1.2. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Богородчанської 

селищної ради (далі - адміністративна комісія) у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також рішеннями 

селищної ради та її виконавчого комітету. 

 

2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ 

 

2.1. Завданням адміністративної комісії є Розгляд і вирішення справ в 

адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і 

неухильного додержання законів, правил співжиття й чесного ставлення до 

державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, 

а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими 

правопорушниками, так й іншими особами.  

 

2.2. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, 

справи про адміністративні правопорушення, віднесені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення до їх відання: 

 

у сфері охорони культурної спадщини; 

у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів; 

у сільському господарстві; 

на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку; 



 

в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та 

благоустрою; 

в галузі торгівлі; 

що посягають на громадську безпеку; 

що посягають на встановлений порядок управління. 

 

2.3. Адміністративна комісія  забезпечує  своєчасне,   всебічне, повне і об'єктивне 

з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в  точній  відповідності  з  

законодавством,  виконання  винесеної постанови,  а також виявлення причин та 

умов,  що сприяли вчиненню адміністративних   правопорушень,   запобігання   

правопорушенням, виховання   громадян   у   дусі   додержання   законів, 

зміцнення законності. 

 

2.4. Створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про 

адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та цим 

Положенням, що затверджується рішенням виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради. 

 

 2.5. Адміністративна комісія утворюється виконавчим комітетом 

Богородчанської селищної ради, у своїй діяльності відповідальна та підзвітна 

виконавчому комітету Богородчанської селищної ради. Виконавчий  комітет 

може вносити зміни в складі адміністративної комісії. 

 

2.6. Адміністративна комісія діє в складі: голови комісії, заступника голови 

комісії, секретаря комісії, з правом голосу на засіданнях комісії,  і не менш як 4 

членів комісії, які діють в ній на громадських засадах.  

 

До складу адміністративної комісії не можуть входити представники  державних 

органів, службові особи яких мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і 

адвокати. 

 

 2.7. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив 

громадськості. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її 

компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів селищної ради та 

комісіями, утвореними при виконавчому комітеті. 

 

2.8. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про 

адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах 

території, що підпорядкована Богородчанській селищній раді. Адміністративна 

комісія, встановивши при розгляді конкретних справ, або в результаті 

узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню 

адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій 

особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття заходів щодо 

усунення цих причин та умов. Не пізніше, як у місячний строк по пропозиції має 



 

бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну 

комісію, що внесла пропозицію. 

 

 2.9. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, 

ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про 

адміністративні правопорушення. Порядок обліку та зберігання справ, зразки 

форм документів, необхідних для роботи адміністративної комісії, 

затверджується виконавчим комітетом Богородчанської селищної ради. 

 

2.10. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити 

титульний лист на справу, протокол про адміністративне правопорушення і 

постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день 

і час засідання комісії, вручення або надсилання постанови особі, до якої її 

винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її 

виконання та інші документи у цій справі. Справи групуються (підшиваються) 

протягом одного місяця по закінченню поточного діловодного року за умови їх 

виконання або ж протягом одного місяця після їх виконання. При групуванні 

справи складається опис документів у справі, справа прошивається, аркуші 

нумеруються. 

 

2.11. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення 

адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Богородчанської 

селищної ради. 

 

2.12. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник 

голови: 

 

- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на 

комісію завдань; 

 

- головує на засіданнях комісії з правом брати участь у голосуванні; 

 

- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що 

підлягають розгляду на черговому засіданні;                                                                                                                

 

- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки 

членів адміністративної комісії;                                                                                                                 

 

- підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне 

правопорушення. 

 

2.13. Секретар адміністративної комісії, а у разі його відсутності член комісії, 

який обирається на засіданні адміністративної комісії більшістю голосів, шляхом 

відкритого голосування усім присутнім на засіданні складом комісії:                                                          



 

- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему 

справу;      

 

- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;                    

 

- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;                           

 

- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;                                                  

 

- разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про 

адміністративне правопорушення;                                                                                                    

 

- веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про 

адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ, групує 

справи, складає та підписує опис документів у справі та засвідчуваний напис 

справи відповідно до п.2.10 цього Положення та Порядку обліку та зберігання 

справ адміністративної комісії при виконавчому комітеті Богородчанської 

селищної ради;                                             

 

- звертає постанови до виконання і контролює їх виконання. 

 

2.14. Адміністративна комісія користується печаткою Богородчанської селищної 

ради. 

 

2.15. Голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії здійснюють 

представництво інтересів комісії в судах усіх інстанцій. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

3.1. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про 

адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку 

уповноваженою на те службовою особою, відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

Адміністративна комісія повертає протокол до органу, що його склав у випадку 

виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за інших підстав, 

коли за інформацією представленою в протоколі неможливо встановити (знайти) 

особу правопорушника, недостатньо доказів для притягнення його до 

відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення 

правопорушника до відповідальності, тощо. 

 

3.2. Засідання комісії проводиться у разі необхідності, є правомочним, якщо в 

ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії, 

 



 

3.3. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються 

адміністративною комісією відносно громадян, зареєстрованих або тих, які 

фактично мешкають на території Богородчанської селищної ради. 

 

3.4. Справи розглядаються відкрито. 

 

3.5. Справу про адміністративне правопорушення адміністративною комісією не 

може бути розпочато, а розпочата підлягає закриттю за таких обставин: 

 

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 

 

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного 

правопорушення шістнадцятирічного віку; 

 

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 

 

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 

 

5) видання акту амністії, якщо він усуває застосування адміністративного 

стягнення; 

 

6) скасування акту, який встановлює адміністративну відповідальність; 

 

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення 

строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; 

 

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової 

особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови 

про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також 

повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту; 

 

9) смерть особи, щодо якої було розпочато справу. 

 

3.6. Адміністративна комісія розглядає справи в п'ятнадцятиденний строк з дня 

одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів 

справи. 

 

3.7. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, 

органів державної влади, Національної поліції, прокуратури, суду, підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції. 

Приймає рішення з конкретного звернення, про що повідомляє заявника в строки 

і в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та 

іншими законами України.  

 



 

3.8.Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може 

бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про 

місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про 

відкладення розгляду справи, або за довіреністю особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності. 

 

3.9. При підготовці до розгляду справи, секретар адміністративної комісії 

вирішує такі питання: 

 

- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи; 

 

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; 

 

- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її 

розгляду; 

 

- чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 

 

- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і 

адвоката. 

 

3.10. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної 

комісії, яка розглядає дану справу. У разі відсутності голови та заступника 

голови комісії, присутні члени комісії можуть шляхом відкритого голосування 

простою більшістю від присутніх обрати головуючого на засіданні, який має 

право підпису постанов. Головуючий на засіданні адміністративної комісії 

оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної 

відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, 

відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і 

обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне 

правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у 

розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. 

 

3.11. Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, зобов’язана з’ясувати: 

1) чи було вчинено адміністративне правопорушення; 

2) чи винна дана особа в його вчиненні; 

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 

4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;  

5) чи заподіяно майнову шкоду; 

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на 

розгляд суду; 

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

 



 

3.12. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, 

адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються: 

 

- дата і місце засідання; 

 

- найменування і склад комісії; 

 

- зміст справи, що розглядається; 

 

- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; 

 

- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати 

їх розгляду; 

 

- документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи; 

 

- відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та 

строків її оскарження. 

 

Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на 

засіданні і секретарем. 

 

3.13. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія 

виносить одну з таких постанов: 

 

- про накладення адміністративного стягнення; 

- про закриття справи. 

 

3.14. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати 

такі адміністративні стягнення: 

 

- попередження; 

- штраф. 

 

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, 

адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною 

статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими 

актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. 

 

При накладенні стягнення, адміністративна комісія враховує характер вчиненого 

правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, 

обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність. 

 

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією 

особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах 

санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До 



 

основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових 

стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених 

правопорушень. 

 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з 

дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці 

з дня його виявлення. 

 

3.15. Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного 

зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в 

справі про адміністративне правопорушення, зазначених у Кодексі України про 

адміністративні правопорушення. 

 

3.16. Постанова комісії повинна містити: 

 

- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову; 

 

- дату розгляду справи; 

 

- відомості про особу, щодо якої розглядається справа; 

 

- викладення обставин, установлених під час розгляду справи; 

 

- зазначення нормативного акту, який передбачає відповідальність за дане 

адміністративне правопорушення; 

 

- прийняте по справі рішення. 

 

Постанова повинна містити вказівку про порядок і строки її оскарження. 

 

Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів від 

складу комісії, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів вирішальним 

голосом є голос голови комісії або його заступника, у разі відсутності голови 

комісії. Постанова підписується головуючим на засіданні і секретарем. 

 

3.17. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія 

постанови (засвідчена в установленому порядку головуючим на засіданні з 

проставленням печатки виконавчого комітету ради) протягом трьох днів 

вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той 

же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія 

постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, 

про це робиться відповідна помітка та до справи долучається другий екземпляр 

супровідного листа щодо надсилання постанови відповідній особі. Постанова 

адміністративної комісії скріплюється печаткою виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради. 

 



 

3.18. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти 

днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також 

потерпілим, до виконавчого комітету Богородчанської селищної ради або до 

суду. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк 

адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено постанову, 

може бути поновлено. 

 

Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла 

постанову, якщо інше не встановлено законодавством. 

 

Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором. 

 

У разі надходження скарги або протесту на постанову адміністративна комісія 

протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди оскаржується 

постанова. 

 

3.19. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови 

про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також 

винесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду 

скарги або протесту. 

 

3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного 

стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими 

особами і громадянами. 

 

3.21. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного 

стягнення звертається до виконання, відповідно до правил, установлених 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

 

3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, секретар 

адміністративної комісії робить відповідну відмітку у справі. 

 

  

Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

                 Додаток 1 

до рішення виконкому  

Богородчанської селищної ради 

  від 21.12. 2020 року №3-1/2020 

 

 

Склад 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Богородчанської селищної ради 
 

Голова комісії - _______________________________________________________  

Заступник голови комісії - Бойчук Олександр Михайлович, заступник 

Богородчанського селищного голови; 

Секретар - Стасів Володимир Орестович, завідувач протокольної частини 

виконавчого апарату районної ради; 

Члени комісії: 

Мотуз Роман Ярославович - секретар Богородчанської селищної ради; 

Бігун Вікторія Петрівна - заступник начальника відділу «Богородчанське бюро 

правової допомоги» Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД; 

Сікора Сергій Ярославович - начальник відділу містобудування, архітектури, 

інфраструктури та захисту довкілля – головний архітектор району; 

Басараб Христина Володимирівна – юрисконсульт КНП «ЦПМД».  

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконкому  

Богородчанської селищної ради 

  від 21.12. 2020 року №3-1/2020 

 

Протокол  №_____ 

      засідання адміністративної комісії    

при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради 

     

_____ _____________202__ року                                             смт. Богородчани                                                                                                          

             

Присутні: голова комісії – ___________________________, заступник голови комісії – 

____________________________, секретар комісії - __________________________ 

члени комісії – _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд протоколів про адміністративні правопорушення.  
 

Перед початком розгляду протоколів про адміністративні правопорушення 

________________________, головою адміністративної комісії, було оголошено склад  
             (прізвище, ініціали) 
адміністративної комісії, а після розгляду протоколів про адміністративні 

правопорушення було прийнято постанови  про накладення адміністративного 

стягнення/закриття справи. 
 

1.СЛУХАЛИ: 

__________________, голову адміністративної комісії, яка/який повідомила(в),  
     (прізвище, ініціали)    

що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, складений 

________________________________________________, на  гр. __________________  

(посада, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол)                                                 (прізвище, ініціали) 

за порушення ст. ______ КУпАП. 

________________, секретаря адміністративної комісії, яка/який повідомила(в),   
     (прізвище, ініціали)    

що гр. _________________ був(ла) належним чином повідомлений(на) про час і місце  
                       (прізвище, ініціали) 
проведення засідання комісії, та від нього(неї) не надходило (надійшло) клопотання 

про перенесення розгляду справи (розгляд справи без участі). 

Інших матеріалів по справі не надходило.                                        

 1. ВИСТУПИЛИ: 

Гр.____________________________, який(а)______________________________. 
           (прізвище, ініціали правопорушника) 

_____________________________________________________________________________________                                                 

Члени комісії з пропозиціями щодо виду стягнення, яке необхідно застосувати 

до гр. _____________________. 
           (прізвище, ініціали)                                                            

1. ВИРІШИЛИ: 



 
За порушення ст. ____ КУпАП притягнути гр. __________________________ до 
                                                                                                                     (прізвище, ініціали) 

адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у виді 

_______________________________________________________________________. 
                                                                (вид адміністративного стягнення) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

За порушення ст. ____ КУпАП притягнути гр. __________________________ до 
                                                                                                                     (прізвище, ініціали) 

адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у виді 

____________________________________________________________. 
                                                   (вид адміністративного стягнення) 

2.СЛУХАЛИ: 

___________________, голову адміністративної комісії, яка/який повідомила(в),  
               (прізвище, ініціали) 

що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, складений 

__________________________________________, на   гр. ____________________ за  

         (посада, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол)                          (прізвище, ініціали) 

порушення  ст.___________ КУпАП. 

 

_________________, секретаря адміністративної комісії, яка/який повідомила(в)   
      (прізвище, ініціали) 

про строки розгляду протоколів про адміністративні правопорушення і те, що на 

сьогодні строк накладення адміністративного стягнення на гр. ____________________  
                                                                                                                                         (прізвище, ініціали) 

закінчився (про відсутність    події    і    складу    адміністративного правопорушення, 

інше). 

Інших матеріалів по справі не надходило. 

2. ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії з пропозиціями щодо результатів розгляду протоколу, складеного на 

гр. _________________. 
            (прізвище, ініціали) 

2. ВИРІШИЛИ: 

 

          На підставі ч. ___ ст. _____ КУпАП закрити справу про адміністративне 

правопорушення, яке вчинив(ла) гр. ___________ (одноголосно). 
                                                                               (прізвище, ініціали) 
 

Голова комісії    __________             _____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)  

Секретар комісії                     __________             _____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                                       

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення виконкому  

Богородчанської селищної ради 

 від 21.12. 2020 року №3-1/2020  

 

 

ПОСТАНОВА №__ 
про накладення адміністративного стягнення 

 

«    »                  20      року                                   смт. Богородчани  
 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради 

у складі _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________, розглянувши 
                                                                               (П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні) 

протокол про адміністративне правопорушення від «____» _________ 20        року, 
серія____ № __________, який складено _______________________________________  

__________________________________________________________________________вст

ановила, що гр.,________________________________________________________ 
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________, 

який працює ______________________________________________________________ 
проживає за адресою: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

вчинив ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
і цим порушив ст.      Кодексу України про адміністративні правопорушення                                                              

(найменування нормативного акта) 

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 24, 283, 284 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, адміністративна комісія  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Накласти на гр. __________________________________________________, 
                                         (прізвище, ім'я, по батькові)    

який вчинив __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

і цим порушив  ст. ________     Кодексу України про адміністративні правопорушення 
                                                                                      (найменування нормативного акта) 
адміністративне стягнення ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                         (вид адміністративного стягнення) 

Штраф стягується на користь виконавчого комітету Богородчанської селищної ради та вноситься 

безпосередньо у відділенні банку, або поштовому відділенні на рахунок бюджету села:                                                   р/р 

№ _____________________, одержувач –

________________________________________, код ЄДРПОУ –_____________, код 

банку –____________, код платежу – _____________. 

Штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови. У разі несплати штрафу в 

установлений строк, постанову буде направлено до відділу державної виконавчої служби для примусового виконання. 



 

 

 

 

На підставі ч.2 ст. 308 КУпАП у разі несплати штрафу протягом 15-ти днів з метою примусового виконання 

цієї постанови органом державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу у сумі 

________________________________________________________________________________ 

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення, в порядку, передбаченому статтями 288, 

289 КУпАП.  

           Постанова набирає заключної сили  після закінчення строку на оскарження (___________________).    

Строк пред’явлення до виконання протягом 3 місяців з дня винесення постанови (до ______________). 

 

Голова комісії    __________             _____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)  

Секретар комісії                     __________             _____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)  

 

Розписка про одержання постанови 

 

Постанову №___ від   «___    » ____                 20      року              

_________________________________________ одержав «    »                  20      року  

_______ 
                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                      ( підпис) 

 

 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                                       

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Додаток 4 

до рішення виконкому  

Богородчанської селищної ради 

  від 21.12. 2020 року №3-1/2020 

 

  
ПОСТАНОВА №__ 

про закриття справи 

_____ ____________20      року                        с.___________________ 

 

Адміністративна комісія _______________ району при виконавчому комітеті 

міської ради у складі ________________________________________ розглянувши 
                                                                (П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні) 

протокол про адміністративне правопорушення від «____» _________ 20        року, 
серія_____№__________________________, який складено _______________________ 

встановила, що гр.,_________________________________________________________ 
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків_________________________ 

який працює ______________________________________________________________ 
проживає за адресою: _________________________________________________ 

вчинив ____________________________________________________________ 

і цим порушив  ст. ________     Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 
                                                                                      (найменування нормативного акта) 

Розглянувши матеріали справи, керуючись ст. ст. 283, 284 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, адміністративна комісія  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

На підставі ч. ___  ст.________ Кодексу України про адміністративні 

правопорушення закрити справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив  

гр. ______________________________________________________________________. 
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, 

передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.  

 

Голова комісії    __________             _____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)  

Секретар комісії                     __________             _____________________ 
                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали) 

 

Розписка про одержання постанови 

Постанову №___ від   ______ ________________20      року              

   ______________________ одержав ______ ________________20      року       

__________ 
      (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                              ( підпис) 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                                       



 

 

 

 

                                                                                 Додаток 5 

до рішення виконкому  

Богородчанської селищної ради 

  від 21.12. 2020 року №3-1/2020 

 

 
 ВИМОГИ  

до справи адміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради  
 

Справа адміністративної комісії повинна містити:  

- протокол про адміністративне правопорушення;  

- дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час 

засідання адміністративної комісії;  

- вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено; 

-  відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші 

документи у цій справі, які складаються у хронологічному порядку; 

-  титульний лист на справу 

ЗРАЗОК 
 

Прізвище правопорушника_____________________________________________ 

ім’я правопорушника__________________________________________________ 

по батькові правопорушника____________________________________________ 

постанова АК від_____________________ №_____ 

порушення ч._______ ст. ______  КУпАП 

виконано____________________________________________________________ 

- опис документів у справі 
 

Опис документів у справі 

№ п/п Найменування документів Аркуш справи Примітка 

            

            

            

            

            

            

                                               
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                                       

 
 

 



 

 

 

 

                                                    Додаток 6 

до рішення виконкому  

Богородчанської селищної ради 

  від 21.12. 2020 року №3-1/2020  

                                            

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

обліку матеріалів про адміністративні правопорушення 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

реєстрації 

протоколу 

Дата 

складання  

та номер 

протоколу 

Прізвище  

та ініціали, 

посада 

посадової 

особи, яка 

склала 

протокол 

Прізвище, ім’я  

та по батькові 

правопорушника 

Дата вчинення 

правопорушення та 

його коротка суть 

Стаття 

КУпАП 

Орган,  

який 

розглянув 

справу 

Дата розгляду 

справи  

та прийняте 

рішення 

Відмітка  

про виконання 

адміністративного 

стягнення 

Примітка 

           

 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету      І. Семків                     



 

 

 

 

 

 

     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 4-1/2020 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу  

гр. Масевича Віталія Петровича в селищі  

Богородчани по вул. Шевченка 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Масевича Віталія Петровича про присвоєння 

поштової адреси гаражу в селищі Богородчани по вул. Шевченка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                    

виконком селищної ради вирішив:   

 

присвоїти поштову адресу гаражу гр. Масевича Віталія Петровича: селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 16А/154.   

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 5-1/2020 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу  

гр. Масевича Петра Петровича в селищі  

Богородчани по вул. Шевченка 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Масевича Петра Петровича про присвоєння 

поштової адреси гаражу в селищі Богородчани по вул. Шевченка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                    

виконком селищної ради вирішив:   

 

присвоїти поштову адресу гаражу гр. Масевича Петра Петровича: селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 16А/95.   

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 6-1/2020 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна, магазину  

промислових товарів, гр. Міщенка  

Владислава Анатолійовича, в селищі 

Богородчани по вул. Петраша  

 

         Розглянувши заяву гр. Міщенка Владислава Анатолійовича про присвоєння 

поштової адреси об’єкту нерухомого майна, магазину промислових товарів в 

селищі Богородчани по вул. Петраша,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                    

виконком селищної ради вирішив:   

 

присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна, магазину промислових 

товарів гр. Міщенка Владислава Анатолійовича: селище Богородчани,            

вул. Петраша, 48.   

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 7-1/2020 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу  

гр. Николина Володимира Степановича  

в селищі Богородчани по вул. Шевченка 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Николина Володимира Степановича про присвоєння 

поштової адреси гаражу в селищі Богородчани по вул. Шевченка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                    

виконком селищної ради вирішив:   

 

присвоїти поштову адресу гаражу гр. Николина Володимира Степановича: 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 20А/7.   

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 8-1/2020 

селище Богородчани 

 

 

 

Про надання дозволу на зрізання дерева 

 

 

         Розглянувши заяву жителів будинку №6 (заявник від імені жителів гр. 

Сеньковський В. Й.) про надання дозволу на зрізання дерева по вул. Тиха, 6, яке 

становить загрозу життю та здоров’ю громадян та майну, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

1. Надати дозвіл на зрізання дерева по вул. Тиха, 6. 

2. Директору комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-

експлуатаційне підприємство Богородчанської селищної ради» 

організувати проведення робіт щодо зрізання. 

 

 

 

 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 9-1/2020 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Бойчуку Володимиру Ярославовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на підключення житлового 

будинку по вул. Шевченка, 6 до центральної мережі водовідведення 

 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Бойчука В.Я. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на підключення житлового будинку по вул. 

Шевченка, 6 до центральної мережі водовідведення, враховуючи погодження 

Богородчанського ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                      

 

 

надати гр. Бойчуку Володимиру Ярославовичу дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на підключення житлового будинку по вул. Шевченка, 6  

до центральної мережі водовідведення. 

 

 

 

 
 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 10-1/2020 

селище Богородчани 

 

 

Про надання гр. Фризюк Ользі Миколаївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на підключення житлового будинку по 

вул. Вишнева, 5 до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

 

 

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

проектно-технічної документації на підключення житлового будинку по вул. 

Вишнева, 5 до центральної мережі водопостачання та водовідведення, 

враховуючи погодження Богородчанського ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                      

 

 

надати гр. Фризюк Ользі Миколаївні дозвіл на виготовлення проектно-технічної 

документації на підключення житлового будинку по вул. Вишнева, 5  до 

центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

 

 

 

 
 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 

 

 



 

 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 11-1/2020 

селище Богородчани 

 

 

Про розгляд питання гр. Романишин  

Ірині-Анні Кузьмівні щодо надання дозволу  

на підключення будинку по вул. Хмельницького, 5/2,  

в селищі Богородчани, до центральної мережі газопостачання 

 

 

Розглянувши заяву гр. Романишин А-І.К. про надання дозволу на надання 

дозволу на підключення будинку по вул. Хмельницького, 5/2, в селищі 

Богородчани, до центральної мережі газопостачання та видачі ордера на 

проведення земляних робіт, заяву представника правління ОСББ «Наш Дім» 

Бабія М.С. щодо відмови у наданні дозволу на підключення будинку по вул. 

Хмельницького, 5/2, в селищі Богородчани, до центральної мережі 

газопостачання, 

 

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                                                      

 

 

1. Відмовити гр. Романишин Ірині-Анні Кузьмівні у наданні дозволу на 

підключення будинку по вул. Хмельницького, 5/2, в селищі Богородчани, 

до центральної мережі газопостачання та видачі ордера на проведення 

земляних робіт. 

 

 
 

Селищний голова        Ростислав Заремба 
 

 



 

 

 

 

 

            

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

від 21 грудня 2020 року № 12-1/2020 

селище Богородчани 

 

Про укладення з Міщенком Владиславом Анатолійовичем 

договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Міщенка В.А., керуючись Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Укласти договір про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, 

фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури Богородчанської селищної ради з гр. 

Міщенком Владиславом Анатолійовичем. 

 

2. Затвердити проектно-кошторисну документацію (зведений кошторисний 

розрахунок) об’єкта будівництва магазину промислових товарів, в 

селищі Богородчани по вул. Петраша, 48,  

 

3. Встановити суму сплати пайової участі у розмірі 8252,44 грн., згідно 

проекту розрахунку. 

 

4. Селищному голові підписати договір про пайову участь (внесок) 

замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Богородчанської 

селищної ради. 

 

Селищний голова        Ростислав Заремба 


