
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 29 липня 2021 року № 10                                                                                                             

селище Богородчани 

___________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

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

Р. Мотуз – секретар селищної ради  

О. Білоус – перший заступник селищного голови 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

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

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

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

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

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

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

М. Яцейко – приватний підприємець 

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

захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець, фермер 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

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:  

 



Н. Надрага, І. Павлюк, В. Приймак 

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

  

1. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Кириленко А. Є. з матір’ю Кириленко М. Д. 

2. Про надання Микицей М. В. та Поліник М. П. дозволу на укладення 

договору дарування земельної ділянки та житлового будинку. 

3. Про надання Капущак Л. М. та Гоголь І. В. дозволу на укладення договору 

дарування квартири. 

4. Про надання Романів О. М. та Шум’яцькій С. В. дозволу на укладення 

договору дарування квартири від імені та на ім’я малолітньої      

Шум’яцької К. В. 

5. Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 

Богородчанській селищній раді. 

6. Про затвердження Положення про  квартирний облік громадян при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради. 

7. Про взяття на квартирний облік гр. Білинця Віталія Федоровича. 

8. Про відмову у взятті на квартирний облік гр. Дутчина Ярослава 

Миколайовича.     

9. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 25.01.2021 р. № 17-

4/2021.  

10.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дем’яніва 

Дмитра Ярославовича: село Хмелівка, вул. Довбуша, 11. 

11.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Ткачука Андрія 

Романовича: село Забережжя, вул. Франка, 42. 

12.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Бабецького 

Дмитра Івановича: село Підгір’я, вул. Весняна, 21. 

13.  Про  присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мандрик Лесі Мирославівни: 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 24 А/34 

14.  Про  присвоєння поштової адреси гаражу гр. Сікори Сергія Ярославовича: 

селище Богородчани, вул. Могильницького, 1 А/39. 

15.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Маслій Парасковії 

Михайлівни.   

16.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівської Галини 

Михайлівни.   

17.  Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяк Ірини 

Михайлівни.  

18.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргата Ярослава 

Васильовича.   



19.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Квича Михайла 

Дмитровича.   

20.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Рочняк Наталії 

Іванівни.   

21.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сенич Марії 

Миколаївни.   

22.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Юрків Ірини 

Дмитрівни. 

23.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівської 

Парасковії Федорівни. 

24.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Дутчак Наталії 

Іванівни. 

25.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Церпяк Олени 

Михайлівни. 

26.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Головатчук Марії 

Миколаївни.   

27.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яцків Ганни Іванівни. 

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

Василівни. 

29.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Пилки Парасковії 

Миколаївни.   

30.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Слободяна Миколи 

Дмитровича. 

31.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Лужної Ірини 

Михайлівни. 

32.  Про зміну поштової адреси квартирі гр. Григорук Ольги Андріївни. 

33.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Амброзяка Олексія 

Васильовича. 

34.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Фуштея Миколи 

Михайловича. 

35.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Ткачук Оксани 

Василівни. 

36.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Жирика Сергія 

Івановича. 

37.  Про надання ПП Курилюку Івану Ярославовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання громадського будинку по 

вул. Богдана Хмельницького, 6 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

38.  Про надання гр. Мотричу Оресту Ярославовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання багатоквартирного 

будинку по вул. Газовиків, 3 А до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  



39.  Про надання ТзОВ «АТБ-Маркет» дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання багатоквартирного будинку з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 

97 до центральної мережі водопостачання та водовідведення.   

40.  Про надання гр. Костею Руслану Васильовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Молодіжна  до центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

41.  Про надання гр. Юрчишин Олександрі Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Мартинця, 2  до центральної мережі водовідведення. 

42.  Про надання гр. Лесюк Олександрі Станіславівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

43.  Про надання гр. Дмитришин Надії Іванівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

44.  Про надання гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

45.  Про надання ФОП Волощаку Назару Орестовичу дозволу на укладення 

договору на право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення  

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

46.  Про надання гр. Шумейлу Володимиру Мирославовичу дозволу на 

розміщення двох тимчасових споруд по вул. Гірника, 3 в селищі 

Богородчани. 

47.  Про надання гр. Середюку Івану Григоровичу дозволу на облаштування 

автостоянки по вул. Чорновола, 687 в селі Горохолин Ліс. 

48.  Про погодження ПрАТ «Київстар» проектної документації «Технічне 

переоснащення ЛЕП-0,4кВ від ТП-376 філія «Південна» в с. Іваниківка». 

49.  Про погодження АТ «Укртрансгаз» Заяви про наміри. 

    

2.  Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 27  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали:  Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Кириленко А. Є. з матір’ю Кириленко М. Д.   

Доповідав: В. Римарук 



Вирішили: рішення № 204-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про надання Микицей М. В. та Поліник М. П. дозволу на 

укладення договору дарування земельної ділянки та житлового будинку.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 205-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали:  Про  надання Капущак Л. М. та Гоголь І. В. дозволу на укладення 

договору дарування квартири. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 206-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали:  Про надання Романів О. М. та Шум’яцькій С. В. дозволу на 

укладення договору дарування квартири від імені та на ім’я малолітньої      

Шум’яцької К. В.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 207-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали:  Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 

Богородчанській селищній раді. 

Доповідав: С. Паливода 

Вирішили: рішення № 208-10/2021 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали:  Про затвердження Положення про  квартирний облік громадян при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради.   

Доповідав: О. Білоус 

Вирішили: рішення № 209-10/2021 додається. 

Одноголосно 

 

7. Слухали:  Про взяття на квартирний облік гр. Білинця Віталія Федоровича. 

Доповідав: О. Білоус 

Вирішили: рішення № 210-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали:  Про відмову у взятті на квартирний облік гр. Дутчина Ярослава 

Миколайовича.     

Доповідав: О. Білоус 

Вирішили: рішення № 211-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



9. Слухали: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 25.01.2021 

р. № 17-4/2021.  

Доповідав: О. Білоус 

Вирішили: рішення № 212-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Дем’яніва Дмитра Ярославовича: село Хмелівка, вул. Довбуша, 11. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 213-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Андрія Романовича: село Забережжя, вул. Франка, 42.  

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 214-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Бабецького Дмитра Івановича: село Підгір’я, вул. Весняна, 21.  

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 215-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

13.  Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мандрик Лесі 

Мирославівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 24 А/34. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 216-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

14.  Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Сікори Сергія 

Ярославовича: селище Богородчани, вул. Могильницького, 1 А/39. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 217-10/2021 додається. 

           Одноголосно, Сікора С. Я. – не голосував  

 

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

Парасковії Михайлівни.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 218-10/2021 додається. 

          Одноголосно 



 

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

Галини Михайлівни.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 219-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали: Про  зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяк Ірини 

Михайлівни.  

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 220-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

  

18.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргата 

Ярослава Васильовича.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 221-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

19.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Квича Михайла 

Дмитровича.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 222-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

20.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Рочняк Наталії 

Іванівни.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 223-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

21.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сенич Марії 

Миколаївни.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 224-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

22.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Юрків Ірини 

Дмитрівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 225-10/2021 додається. 



          Одноголосно 

 

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

Парасковії Федорівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 226-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Дутчак Наталії 

Іванівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 227-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

25.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Церпяк Олени 

Михайлівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 228-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Марії Миколаївни.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 229-10/2021 додається. 

          Одноголосно  

 

27.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яцків Ганни 

Іванівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 230-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Квич Галини 

Василівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 231-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Пилки 

Парасковії Миколаївни.   

Доповідав: Р. Заремба 



 Вирішили: рішення № 232-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

30.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Слободяна 

Миколи Дмитровича. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 233-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

31.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Лужної Ірини 

Михайлівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 234-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

32.  Слухали: Про зміну поштової адреси квартирі гр. Григорук Ольги 

Андріївни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 235-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

33.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Амброзяка 

Олексія Васильовича. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 236-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

34.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Фуштея 

Миколи Михайловича.  

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 237-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

35.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Ткачук Оксани 

Василівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 238-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

36.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Жирика Сергія 

Івановича. 



Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 239-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

37.  Слухали: Про надання ПП Курилюку Івану Ярославовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання громадського 

будинку по вул. Богдана Хмельницького, 6 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

 

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 240-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

38.  Слухали: Про надання гр. Мотричу Оресту Ярославовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

багатоквартирного будинку по вул. Газовиків, 3 А до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 241-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

39.  Слухали: Про надання ТзОВ «АТБ-Маркет» дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання багатоквартирного будинку 

з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 

97 до центральної мережі водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

 Вирішили: рішення № 242-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

40.  Слухали: Про  надання гр. Костею Руслану Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Молодіжна  до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 243-10/2021 додається. 

          Одноголосно 

41.  Слухали: Про надання гр. Юрчишин Олександрі Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Мартинця, 2  до центральної мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 244-10/2021 додається. 



        Одноголосно 

 

42.  Слухали: Про надання гр. Лесюк Олександрі Станіславівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 245-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

43.  Слухали: Про надання гр. Дмитришин Надії Іванівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 246-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

44.  Слухали: Про надання гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 247-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

45.  Слухали: Про надання ФОП Волощаку Назару Орестовичу дозволу на 

укладення договору на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для 

розміщення  тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 248-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

46.  Слухали: Про надання гр. Шумейлу Володимиру Мирославовичу дозволу на 

розміщення двох тимчасових споруд по вул. Гірника, 3 в селищі Богородчани.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 249-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

47.  Слухали: Про надання гр. Середюку Івану Григоровичу дозволу на 

облаштування автостоянки по вул. Чорновола, 687 в селі Горохолин Ліс.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 250-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

48.  Слухали: Про погодження ПрАТ «Київстар» проектної документації 

«Технічне переоснащення ЛЕП-0,4кВ від ТП-376 філія «Південна» в с. 

Іваниківка».   



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 251-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

49.  Слухали: Про погодження АТ «Укртрансгаз» Заяви про наміри.     

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 252-10/2021 додається. 

        Одноголосно 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 204-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                       

Про затвердження висновку щодо                                                                                        

визначення місця проживання                                                                   

малолітньої дитини Кириленко А. Є.                                                                             

з матір’ю Кириленко М. Д. 

 

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 28.07.2021 року № 28 «Про надання висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини 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 місця проживання малолітньої 

дитини Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 року народження,  з матір’ю 

Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 03.03.1986 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 29.07.2021 р. № 204-10/2021            

 

 

 

Висновок 

щодо визначення місця проживання 

малолітньої  Кириленко Анастасії Євгенівни 

з матір`ю Кириленко Мар’яною Дмитрівною 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

28.07.2021 року розглянула заяву та матеріали, подані громадянкою Кириленко 

Мар’яною Дмитрівною, 03.03.1986 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Незалежності, буд. № 1-А, щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 

року народження. 

Встановлено, що 20.10.2007 року Кириленко Мар’яна Дмитрівна з 

Кириленком Євгеном Миколайовичем одружилися, у шлюбі у них народилася 

дочка Анастасія. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб був 

розірваний згідно з рішенням Ленінського районного суду м. Полтави від 

11.05.2012 року, справа № 1616/697/2012. 

Згідно з витягом про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, 

виданим адміністратором відділу державної реєстрації управління «Центр 

надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради від 

13.07.2021 року № 1935/03.1-23, за адресою: смт Богородчани, 

вул. Незалежності, буд. № 1-А, зареєстровані: Кириленко Мар’яна Дмитрівна, 

03.03.1986 року народження, Кириленко Анастасія Євгенівна, 10.03.2009 року 

народження, Бородакевич Тетяна Ігорівна, 03.02.2014 року народження. 

Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї від 15.07.2021 року, складеним 

Колотайло І. Я., начальником відділу соціальної роботи КУ «Центр надання 

соціальних послуг Богородчанської селищної ради» встановлено, що потреби 

дітей задоволені в повному обсязі. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 15.07.2021 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, Колотайло І. Я., 

начальника відділу соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради», встановлено, що умови проживання в будинку 

задовільні, створені належні умови для проживання, навчання та розвитку 

дитини. 

У своїх поясненнях малолітня Кириленко Анастасія Євгенівна, 10.03.2009 

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

Мар’яною Дмитрівною, 03.03.1986 року народження, жителькою 

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



Згідно з довідкою, виданою Богородчанським ліцеєм № 2 Богородчанської 

селищної ради від 01.07.2021 року № 01-24/67, Кириленко Анастасія Євгенівна 

закінчила 6-А клас та переведена до 7-А класу.  

У телефонній розмові з начальником служби у справах дітей 

Римаруком Василем Володимировичем, Кириленко Євген Миколайович не 

заперечував щодо визначення місця проживання його малолітньої дочки 

Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 року народження, з матір`ю 

Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 03.03.1986 року народження, жителькою смт 

Богородчани, вул. Незалежності, буд. № 1-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, затвердженої 

постановою КМУ від 24.09.2008 року № 866, та враховуючи рішення комісії з 

питань захисту прав дитини № 28 від 28.07.2021 року, виконавчий комітет 

селищної ради вважає, що доцільно визначити місце проживання малолітньої 

Кириленко Анастасії Євгенівни, 10.03.2009 року народження, з матір`ю 

Кириленко Мар’яною Дмитрівною, 03.03.1986 року народження, жителькою смт 

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

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 205-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                       

Про надання Микицей М. В.                                                                                                                       

та Поліник М. П. дозволу на                                                                                            

укладення договору                                                                                                           

дарування земельної                                                                                                                        

ділянки та житлового будинку  

 

Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 177 

Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

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

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

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

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 28.07.2021 року № 29, «Про надання Микицей Марії 

Василівні, 28.11.1935 року народження, та Поліник Марії Петрівні, 04.09.1970 

року народження, жителям с. Горохолина, вул. Пільна, буд. № 3, дозволу на 

укладення договору дарування земельної ділянки та житлового будинку, які 

знаходяться за адресою: с. Горохолина, вул. Пільна, буд. № 3, (за даною адресою 

зареєстровані та проживають малолітні діти Поліник Богдан Миронович, 

11.10.2010 року народження та Поліник Софія Миронівна, 02.02.2012 року 

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

та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 28.07.2021 року № 29 «Про надання Микицей 

Марії Василівні, 28.11.1935 року народження, та Поліник Марії Петрівні, 



04.09.1970 року народження, жителям с. Горохолина, вул. Пільна, буд. № 3, 

дозволу на укладення договору дарування земельної ділянки та житлового 

будинку, які знаходяться за адресою: с. Горохолина, вул. Пільна, буд. № 3, (за 

даною адресою зареєстровані та проживають малолітні діти Поліник Богдан 

Миронович, 11.10.2010 року народження та Поліник Софія Миронівна, 

02.02.2012 року народження)». 

2. Надати Микицей Марії Василівні, 28.11.1935 року народження, та 

Поліник Марії Петрівні, 04.09.1970 року народження, жителям с. Горохолина, 

вул. Пільна, буд. № 3, дозвіл на укладення договору дарування земельної ділянки 

та житлового будинку, які знаходяться за адресою: с. Горохолина, вул. Пільна, 

буд. № 3. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                  Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 206-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                     

Про надання Капущак Л. М.                                                                                                                  

та Гоголь І. В. дозволу                                                                                                                      

на укладення договору                                                                                             

дарування квартири 

 

     Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 

177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

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

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

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

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 28.07.2021 року № 30, «Про надання Капущак Любові 

Михайлівні, 10.01.1967 року народження, жительці с. Гута, вул. Шевченка, буд. 

№ 62, та Гоголь Іванні Володимирівні, 30.06.1989 року народження, жительці 

смт  Богородчани, вул. Паркова бічна, буд. № 3, кв. № 6, дозволу на укладення 

договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: смт Богородчани, 

вул. Паркова бічна, буд. № 3, кв. № 6, (за даною адресою зареєстровані та 

проживають малолітні діти Гоголь Тадей Андрійович, 01.07.2013 року 

народження та  Гоголь Андрій Андрійович, 21.05.2018 року народження)» та з 

метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних 

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 28.07.2021 року № 30 «Про надання Капущак Любові 

Михайлівні, 10.01.1967 року народження, жительці с. Гута, вул. Шевченка, буд. 

№ 62, та Гоголь Іванні Володимирівні, 30.06.1989 року народження, жительці 

смт  Богородчани, вул. Паркова бічна, буд. № 3, кв. № 6, дозволу на укладення 

договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: смт Богородчани, 



вул. Паркова бічна, буд. № 3, кв. № 6, (за даною адресою зареєстровані та 

проживають малолітні діти Гоголь Тадей Андрійович, 01.07.2013 року 

народження та  Гоголь Андрій Андрійович, 21.05.2018 року народження)». 

2. Надати Капущак Любові Михайлівні, 10.01.1967 року народження та 

Гоголь Іванні Володимирівні, 30.06.1989 року народження, дозвіл на укладення 

договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: смт Богородчани, 

вул. Паркова бічна, буд. № 3, кв. № 6. 

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 29 липня 2021 року № 207-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                              

Про надання Романів О. М.                                                                                              

та Шум’яцькій С. В. дозволу                                                                                  

на укладення договору                                                                                                       

дарування квартири від імені                                                                                                    

та на ім’я малолітньої Шум’яцької К. В. 

 

     Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 

177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

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

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

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

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 28.07.2021 року № 31, «Про надання Романів Олені 

Миколаївні, 17.10.1946 року народження, жительці смт Богородчани, 

вул. Петраша, буд. № 31-А, та Шум’яцькій Софії Василівні, 12.02.1983 року 

народження, жительці смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37, 

дозволу на укладення договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37,  та  надання дозволу 

Шум’яцькій Софії Василівні на прийняття в дар нерухоме майно від імені та на 

ім’я малолітньої дитини Шум’яцької Катерини Володимирівни, 15.06.2011 року 

народження, жительки смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37», та 

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

інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

 1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 28.07.2021 року № 31 «Про надання Романів 

Олені Миколаївні, 17.10.1946 року народження, жительці смт Богородчани, 

вул. Петраша, буд. № 31-А, та Шум’яцькій Софії Василівні, 12.02.1983 року 



народження, жительці смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37, 

дозволу на укладення договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37,  та  надання дозволу 

Шум’яцькій Софії Василівні на прийняття в дар нерухомого майна від імені та 

на ім’я малолітньої дитини Шум’яцької Катерини Володимирівни, 15.06.2011 

року народження, жительки смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, 

кв. № 37». 

2. Надати Романів Олені Миколаївні, 17.10.1946 року народження, жительці 

смт Богородчани, вул. Петраша, буд. № 31-А, дозвіл на укладення договору 

дарування квартири, яка знаходиться за адресою: 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37,  та  надати дозвіл 

Шум’яцькій Софії Василівні, 12.02.1983 року народження, жительці 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 26, кв. № 37, на прийняття в дар 

нерухомого майна від імені та на ім’я малолітньої дитини Шум’яцької Катерини 

Володимирівни, 15.06.2011 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                  Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 208-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                          

Про      ведення       обліку       дітей                                                                                             

дошкільного,  шкільного   віку   та                                                                                             

учнів у Богородчанській селищній                                                                                          

раді 

Керуючись статтею 53 Конституції України, статтею 32 закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про освіту», 

статтею 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтею 18 

Закону України «Про дошкільну освіту»,   на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з  метою забезпечення 

своєчасного і належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають на території Богородчанської селищної територіальної громади,  

 

виконком селищної ради вирішив:  
 

1. Організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

які проживають чи перебувають на території Богородчанської селищної 

територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру 

даних про них (на кожен рік народження окремо) (далі – Реєстр). 

2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної 

ради відповідальним за створення і постійне оновлення реєстру даних про дітей 

шкільного віку від 6 до 18 років, які проживають на території  Богородчанської 

селищної  територіальної громади. 

3. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти  Богородчанської селищної ради згідно з додатком 1. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради     (С. 

Пташник): 

4.1. Вносити до реєстру персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, 

ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи 

перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до 

категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - дані). 



4.2. Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення нею 

повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності письмово 

підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на 

території іншої адміністративно-територіальної одиниці; її вибуття на постійне 

місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої 

освіти в Україні). 

4.3. Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані 

про дітей шкільного віку, у тому числі з інших реєстрів або баз даних. 

4.4. Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх 

обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист 

персональних даних», у тому числі звіряти їх з даними реєстру та у разі потреби 

вносити до нього відповідні зміни і доповнення. 

4.5. Надавати протягом п’яти робочих днів з дня встановлення факту 

відсутності інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку  

наявні в реєстрі її дані відділенню поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-

Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області 

(О. Гречанюк), службі у справах дітей Богородчанської селищної ради (В. 

Римарук)  для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної 

із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти. 

4.6. Складати та подавати на підставі даних реєстру статистичний звіт про 

кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що 

затверджені Міністерством освіти і науки України. 

4.7. Здійснювати контроль за веденням обліку вихованців та учнів 

закладами освіти. 

5.  Старостам Богородчанської селищної ради та  управлінню «ЦНАП» 

Богородчанської селищної ради  (Р. Костей): 

5.1. До 31 серпня 2021 року подати до відділу освіти, молоді та спорту  

Богородчанської селищної ради  інформацію про дітей віком від народження до 

18 років (по кожному року окремо), які проживають чи перебувають у 

відповідному населеному пункті Богородчанської селищної територіальної 

громади (Додаток 2), для ведення якісного обліку дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

5.2. До 15 числа кожного місяця подавати до відділу освіти, молоді та спорту  

Богородчанської селищної ради інформацію про зміни в попередньо наданій 

інформації (новонароджені, зміни щодо прізвища, імені та по батькові (за 

наявності), адреси реєстрації, місця проживання дітей) станом на 01 число 

кожного місяця. 

6. КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Богородчанської селищної ради   (О. 

Фесюк): 

6.1.  До 31 серпня 2021 року подати до відділу освіти, молоді та спорту  

Богородчанської селищної ради інформацію про належність дітей, які 

проживають чи перебувають на території Богородчанської селищної 

територіальної громади, до категорії осіб з особливими освітніми потребами 

(Додаток 3). 

6.2. До 15 числа кожного місяця подавати до відділу освіти, молоді та спорту  

Богородчанської селищної ради інформацію про зміни в попередньо наданій 

інформації станом на 01 число кожного місяця. 

https://dolyna.if.ua/wp-content/uploads/2021/04/Dodatok-3.doc


7. Керівникам закладів освіти Богородчанської селищної ради: 

7.1. Вести облік вихованців, учнів та надавати щороку не пізніше                     

15 вересня  відділу освіти, молоді та спорту  Богородчанської селищної ради дані 

про всіх учнів, які зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують  

заклад освіти або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом 

(Додаток 4). 

7.2. Здійснювати облік учнів щодо зарахування, переведення, відрахування 

із  закладу освіти.  

7.2.1. Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця  відділу освіти, 

молоді та спорту Богородчанської селищної ради дані про учнів, які переведенні 

до іншого закладу освіти або відраховані з нього, зазначаючи місце продовження 

здобуття  ними загальної середньої освіти  (заклад освіти).  

7.2.2. Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з 

дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладах освіти 

інших адміністративно-територіальних одиниць, уповноваженого органу 

адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад  

освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту. 

7.3. Невідкладно повідомляти відділення поліції №2 (смт. Богородчани) 

Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській 

області, службу у справах дітей Богородчанської селищної ради   у разі 

відсутності учня, який не досягнув повноліття, на навчальних заняттях протягом 

10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин для провадження 

діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на 

здобуття загальної середньої освіти. 

8. Відділенню поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського 

районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області (О. Гречанюк),  

службі у справах дітей Богородчанської селищної ради (В. Римарук) у випадку 

отримання повідомлень щодо порушень прав дитини на здобуття загальної 

середньої освіти проваджувати діяльність відповідно до чинного законодавства 

України. 

9. Структурним підрозділам Богородчанської селищної ради, спеціальним 

установам та закладам, які здійснюють соціальний захист і профілактику 

правопорушень, закладам освіти надавати інформацію про дітей дошкільного і 

шкільного віку на вимогу відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської 

селищної ради. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови  Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний  голова                                                                   Ростислав Заремба 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 29.07.2021 р. № 208-10/2021            

 

 

Території обслуговування, 

закріплені за закладами загальної середньої освіти 

 Богородчанської селищної ради 
 

№ 

п/п 

Назва закладу 

загальної середньої 

освіти 

Закріплена територія 

1 Богородчанський ліцей 

№1 імені Олекси 

Гірника 

Вулиці Т. Шевченка від № 37 до № 95 

(непарна сторона), від № 34 до № 112 

(парна сторона), Гірника, гірника бічна, 

Василя Стуса, Молодіжна, Молодіжна 

бічна, Вишнева, Петраша, Петраша 

бічна, Лятишевського, Січинського, 

Грушевського, Тиха, Могильницького, 

550-річчя Богородчан, Паркова, Паркова 

бічна, Українська, Надрічна, Руднєва, 

Зелена, Сагайдачного, Миру, Лесі 

Українки, Заболотна, Івана Франка, 

Крута, Богдана Хмельницького, Богдана 

Хмельницького бічна, Ясна, Івасюка, 

Підгірська, Затишна.     

 

2 Богородчанський ліцей 

№2 

Вулиці Т. Шевченка від № 1 до № 35 

(непарна сторона), від № 2 до № 32 та 

буд. № 36 (парна сторона), Хомишина, 

Ткацька, О. Довбуша, Яцківа, Польова, 

Святої Анни, Об'їзна, Весняна, І. 

Миколайчука, Мартинця, Я. Мудрого, 

Прикарпатська, Прикарпатська бічна, 

Гетьмана Мазепи, Будівельників, 

Короля Данила, Незалежності, 

Газовиків, Газовиків бічна, Січових 

Стрільців, Енергетиків, Стефаника, 

Галицька, Вільхова, Зоряна, Садова.  

3 Горохолинський ліцей 

імені Романа Кияка 

с. Горохолина 

4 Іваниківський ліцей с. Іваниківка 

5 Саджавський ліцей с. Саджава 

6 Старунський ліцей с. Старуня 

7 Глибівська гімназія с. Глибівка 

8 Глибоківська гімназія с. Глибоке 



9 Грабовецька гімназія с. Грабовець, с. Копачівка 

10 Жураківська гімназія с. Жураки 

11 Заберезька гімназія 

імені професора Леся 

Семковича 

с. Забережжя 

12 Ластівецька гімназія с. Ластівці 

13 Підгірська гімназія с. Підгір’я, с. Діброва 

14 Похівська гімназія с. Похівка 

15 Хмелівська гімназія с. Хмелівка 

16 Горохолин Ліська 

початкова школа 

с. Горохолин Ліс 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 29.07.2021 р. № 208-10/2021            

 

 

Форма реєстру 

даних дітей віком від народження до 18 років 

 

______________ рік 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Адреса реєстрації чи 

перебування 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

від 29.07.2021 р. № 208-10/2021            

 

 

Форма реєстру 

даних дітей віком від 6 до 18 років, які належать  

до категорії осіб з особливими освітніми потребами  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

Дата 

народження 

Адреса 

реєстрації 

чи 

перебування 

Назва документу, 

за яким 

встановлено 

належність дитини 

до категорії осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(дата, № ) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

від 29.07.2021 р. № 208-10/2021            

 

 

Форма реєстру 

даних дітей шкільного віку 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Адреса 

реєстрації 

чи 

перебування 

Місце 

здобуття 

освіти 

Клас Форма 

здобуття 

освіти 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                         Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 209-10/2021 

селище Богородчани 

Про затвердження Положення 

про  квартирний облік громадян 

при виконавчому комітеті  

Богородчанської селищної 

ради 

 

         З метою упорядкування процедури взяття на квартирний облік громадян, 

які потребують поліпшення умов проживання, відповідно до статті 144 

Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, 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 р. № 470 (зі змінами) та керуючись підпунктом 2 пункту «а», 

підпунктами 7, 12 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконавчий комітет вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про квартирний облік громадян при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради  (додається). 

2. Визначити відповідальну особою за ведення квартирного обліку громадян 

Богородчанської селищної ради головного спеціаліста юридичного відділу 

селищної ради. 

3. Доручити комісії по житлових питаннях підготувати повідомлення 

громадянам, які перебувають на квартирній черзі у виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради щодо представлення ними документів, 

підтверджуючих їх право перебування на квартирному обліку. 

4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Богородчанської селищної ради 

за адресою: bogo.rada@ukr.net. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Білоус О.О. 

Селищний голова                                                             Ростислав Заремба        

mailto:bogo.rada@ukr.net


                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              рішення виконавчого комітету  

                                                                              Богородчанської селищної ради  

                                                                              від 29.07.2021 року № 209-10/2021 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про квартирний облік громадян при виконавчому комітеті  

Богородчанської селищної ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про квартирний облік громадян при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради (далі – Положення) розроблено відповідно до 

вимог Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради міністрів Української РСР і 

Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, 

Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2011 р. № 238, Законів України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», 

«Про Національну поліцію», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території 

Богородчанської  територіальної громади. Облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов,  виконавчим комітетом селищної ради  ведеться в 

одному напрямку – квартирний облік.  

1.3. Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради є: 

а) забезпеченість жилою площею на одну особу в Україні становить – 13,65 м2; 

б) проживання чи реєстрація на території Богородчанської територіальної 

громади, в т. ч. сільських населених пунктах, на протязі 3 років (трьох років), 

крім випадків, передбачених діючим законодавством. 

1.4. Квартирний облік громадян ведеться за напрямками черговості: 

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла; 

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла; 

в) загальна черговість громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

1.5. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на 

облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового та 

позачергового одержання жилих приміщень). 

1.6. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на 

квартирний  облік: 



а) комісія по житлових питаннях при виконавчому комітеті Богородчанської 

селищної ради, яка приймає рекомендаційне рішення; 

б) виконавчий комітет Богородчанської селищної ради своїм рішенням 

остаточно зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.   
1.7.  Термін розгляду та прийняття рішень: один місяць з дня отримання 

необхідних документів. 

 

 

2. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік 

 

2.1. На квартирний облік беруться громадяни України, які потребують  

поліпшення житлових умов, постійно проживають та мають реєстрацію місця 

проживання на території Богородчанської об’єднаної територіальної громади, в 

т. ч. сільських населених пунктах (не менше трьох років), якщо інше не 

передбачено законодавством. 

2.2. На квартирний облік беруться громадяни України за власною 

ініціативою, з настанням повноліття, тобто після досягнення 

вісімнадцятирічного віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу в 

передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, – 

відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні 

(віком від п'ятнадцяти до  вісімнадцяти  років) здійснюють право  на одержання 

жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, 

у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний 

облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання 

до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або 

органу опіки та піклування. 

2.3. Підстави взяття громадян на квартирний облік: 

2.3.1.  забезпеченість жилою площею нижче встановленого рівня – тобто у 

випадку, коли на кожного члена сім’ї припадає 6,0 кв. м. або менше 6,0 кв. м. 

житлової площі (визначається шляхом поділу розміру жилої площі на кількість 

зареєстрованих членів сім’ї – прямої (висхідної або низхідної) лінії споріднення); 

2.3.2.  проживання у приміщенні, що не відповідає санітарним і технічним 

вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету Богородчанської 

селищної ради (п. 5 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з 

метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та 

визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 р. № 189); 

2.3.3.  наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку 

хронічних захворювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

Української РСР від 08.02.85 р. № 52), у зв'язку з чим особа не може проживати 

в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї; 

2.3.4.  проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках 

державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого 



приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів  (пп. «б» п. 1.3. 

Положення); 

2.3.5.  проживання не менше п’яти років за договором найму (оренди) в 

будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності. 
Місце проживання особи повинно бути зареєстровано за тією адресою, де 

укладений договір найму. 

2.3.6.   проживання у гуртожитках; 

2.3.7.   проживання в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від 

родинних відносин; 

2.3.8.   проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім 

подружжя (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як 

з однієї кімнати); 

2.3.9.   внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій 

відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю 

внаслідок війни, визначені у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх 

сімей, а також членів сімей загиблих, визначені абзацами четвертим – восьмим, 

чотирнадцятим, шістнадцятим – двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

2.4.  Громадяни, які користуються правом першочергового і позачергового 

одержання жилих приміщень, беруться на квартирний облік незалежно від 

тривалості проживання на території Богородчанської об’єднаної територіальної 

громади.  

2.5. На пільговий квартирний облік (відповідно до п. 1.4. Положення) 

зараховуються особи, що користуються пільгами: 

2.5.1. На позачергове отримання житла мають право: 

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для 

проживання; 

б) особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість; 

в) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення 

терміну  перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній  сім'ї, 

дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також особи з їх числа у разі відсутності 

житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого приміщення в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у  разі відсутності в 

таких дітей житла зараховуються на квартирний облік за місцем їх походження 

або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні 

сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, 

прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає 

дитина, або органу опіки та піклування – частина 1 статті 33 Закон України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»); 

г) діти з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих 

будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після 



досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи 

вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя; 

д) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості 

повернення займаного раніше жилого приміщення; 

е) особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни (стаття 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

є) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (стаття 10); 

ж)  особи, обрані на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу 

місцевість; 

з) члени сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період 

виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній 

основі; 

и)  особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, 

категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи 

та потребують особливого догляду (абзац 1 пункту 10 частини 1 статті 20, пункту 

3 частини 1 статті 21, пункту 7 частини 3 статті 30 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»)); 

і) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки 

одночасно трьох і більше дітей (стаття 46 Житлового кодексу УРСР); 

ї) працівники протитуберкульозних закладів у разі виникнення професійного 

захворювання на туберкульоз. 
й) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством. 

2.5.2.  На першочергове отримання житла мають право: 

а) сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до 

них у встановленому порядку особам; 

б) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, 

нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у 

Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів; 

в) особи, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, 

яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або 

обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до 

психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного 

органу; 

г) особи, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

д) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, 

перелічених у списку захворювань, затвердженому в установленому 

законодавством Союзу РСР порядку: 

- особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання 

медичних маніпуляцій; 

- медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок 

виконання службових обов’язків; 

е) учасники бойових дій та учасники війни; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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є) особи з інвалідністю  внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання I і II груп та особи з інвалідністю I та II груп з числа 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 

ж) особи, які стали особами з інвалідністю I і II груп у зв’язку з виконанням 

державних або громадських обов’язків, виконанням обов’язку громадянина 

СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і 

правопорядку; 

з) сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських 

обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, 

по охороні соціалістичної власності і право порядку або загинули на виробництві 

внаслідок нещасного випадку; 

и) сім’ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку; 

і) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері 

виробництва; 

ї) матері, яким присвоєно звання «Мати-героїня»; 

й) багатодітні сім’ї (які мають у своєму складі трьох і більше дітей), сім'ї, що 

виховують дітей з інвалідністю, і одинокі матері, з урахуванням особливостей 

зазначених в абзаці 14 частини 1 статті 1 Закону України «Про охорону 

дитинства» (стаття 45 Житлового кодексу УРСР); 

к) сім’ї при народженні близнят; 

л) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-

технічних навчальних закладів; 

м) особи, які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному 

ремонту; 

н) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством. 

 

3. Перелік документів, необхідних для зарахування на квартирний облік 

 

3.1. Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та 

подати через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської 

селищної ради (вул. Шевченка, 66, смт. Богородчани) до виконавчого комітету 

селищної ради наступні документи: 

3.1.1. Заяву встановленого зразка (додаток 1 до Положення), підписану всіма 

повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік. 

Заява подається особисто громадянином або представником за довіреністю. 

Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних громадян представляють, 

відповідно до законодавства України, їх законні представники.  

Заяву щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці 

16-18 років, подають опікун чи піклувальник, прийомні батьки, батьки-

вихователі, представник адміністрації закладу, де проживає дитина, або орган 

опіки та піклування.  

У заяві зазначається конкретна підстава визнання громадянина таким, що 

потребує поліпшення житлових умов, та вказується, за наявності, пільга. 

3.1.2. Витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. 

Довідка дійсна протягом одного місяця з моменту видачі. 



3.1.3. Довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, 

за  формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, 

затверджених постановою  Кабінету Міністрів  України  від  2  березня  2016  р. 

N 207). 

Довідка дійсна протягом одного місяця з моменту видачі. 

3.1.4. Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на 

квартирний  облік. 

В довідці повинно бути зазначено місце роботи, посади та інформації чи особа 

перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем 

праці. 

3.1.4.1. Якщо особа є підприємцем – подається копія виписки з Єдиного 

державного реєстру фізичної особи-підприємця.  

3.1.4.2. Якщо особа не працює і є пенсіонером – засвідчена копія пенсійного 

посвідчення. 

3.1.4.3. Якщо особа не працює – довідка з центру зайнятості або засвідчена 

копія трудової книжки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.5. Довідки про підтвердження факту навчання (крім шкіл) повнолітніх/ 

неповнолітніх членів сім’ї. 

3.1.6. Копії паспортів заявника та членів його сім’ї (сторінки 1, 2 та всі 

сторінки з відмітками про реєстрацію), (ID-карток та витяг щодо реєстрації місця 

проживання).  

При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали 

паспортів, з яких зроблено копії. 

3.1.7. Копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків заявника та членів його сім’ї; 

3.1.8. Акт обстеження житлових умов. 

Для отримання акту обстеження житлових умов особа, яка бажає стати на 

квартирний облік, звертається до виконавчого комітету Богородчанської 

селищної ради (додаток 2 до Положення). 

3.1.9. Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про 

народження дітей, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної 

сили, тощо) (у разі необхідності). 

Якщо на облік зараховується не одна особа, вона повинна надати копії 

свідоцтв  (про одруження, про розлучення, про народження дітей) засвідчені в 

установленому порядку належним чином. 

3.1.10. Довідка бюро технічної інвентаризації про наявність/відсутність 

зареєстрованого права власності на нерухоме майно станом на 29.12.2012 за 

заявником та членами сім’ї, які бажають стати на квартирний облік, а також 

чоловіка (дружину), які мають реєстрацію місця проживання за іншою адресою. 

3.1.11. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на заявника та усіх членів 

сім’ї, які стають на квартирний облік, включаючи неповнолітніх дітей (відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Богорордчанської  ради). 

3.1.12. Копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право 

власності на житло (свідоцтво про право власності – якщо квартира 

приватизована). 



Копії засвідчуються безпосередньо спеціалістом виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради, який приймає документи, при наявності 

відповідних оригіналів документів. 

3.1.13. Копію договору найму (піднайму) житла між власником і 

наймачем,  якщо особа проживає за договором найму (піднайму) жилого 

приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної 

власності або в будинках комунальної власності (у разі необхідності). 

Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений 

договір найму. 

3.1.14. Оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної 

комісії (медико-соціальна експертиза), якщо в особи наявна тяжка форма 

хронічного захворювання (додаток №3 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.1985 №52) 

(у разі необхідності). 

3.1.15. Копії документів, які підтверджують право на пільги, якщо особа, яка 

стає на квартирний облік, має право на пільги (у разі необхідності). 

3.2. До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що 

засвідчують особливий статус особи (ветеран війни; герой Радянського Союзу, 

герой Соціалістичної праці; особа, нагороджена орденами Слави трьох ступенів; 

особа, яка має статус ліквідатора  аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника 

бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту 

людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; 

тощо). 

3.3.  За потребою, при виявленні обставин, які потребують більш детального 

вивчення, до основного пакету документів можуть бути затребувані інші 

документи. 

 

4. Подання документів 

 

4.1.   Особа, яка бажає стати на квартирний облік через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради подає до виконавчого 

комітету заяву встановленого зразка та перелік необхідних документів, 

визначений у п. 3.1. Положення. 

4.2.   З метою економії часу особа, що бажає стати на квартирний облік, може 

отримати попередню консультацію щодо зарахування на квартирний облік та 

обсягу необхідних документів, отримати бланк заяви. 

4.3.  Для отримання кваліфікованої консультації особі необхідно мати при собі 

хоча б довідку про реєстрацію місця проживання особи (витяг про 

зареєстрованих у житловому приміщенні осіб), а при можливості і інші 

документи, зокрема, щодо інвалідності, хвороби особи чи технічного стану 

квартири.  

 

5. Прийняття рішення 

  

5.1. Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні 

етапи: 

5.1.1. перевірка належності паспортного документа особі, правильності 

заповнення заяви та наявності документів, необхідних для оформлення 



постановки на квартирний облік, реєстрація заяви та доданого до неї пакету 

документів в журналі реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік; 

5.1.2. розгляд і накладення резолюції селищним головою, передача вхідного 

пакета документів, необхідних для оформлення постановки на квартирний облік 

до комісії по житлових питаннях при виконавчому комітеті селищної ради; 

5.1.3. розгляд документів на засіданні комісії по житлових питаннях, 

занесення в протокол засідання та надання висновків виконавчому комітету для 

прийняття рішення; 

5.1.4. підготовка секретарем комісії проекту рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради; 

5.1.5.  розгляд проекту рішення та прийняття відповідного рішення на 

черговому засіданні виконавчого комітету Богородчанської селищної ради; 

5.1.6.  постановка на квартирний облік або відмова у постановці на квартирний 

облік; 

5.1.7. введення секретарем комісії в базу даних квартирного обліку громадян, 

прийняті рішення щодо постановки на квартирний облік; 

5.1.8. внесення особою, відповідальною за ведення квартирного обліку змін до 

журналу по квартирному обліку громадян, на підставі прийнятого рішення; 

5.1.9.  передача вихідних документів до відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради. 

5.1.10.  видача рішення про постановку на квартирний облік або відмову у 

постановці на квартирний облік.  

5.2. В 15-денний термін з моменту прийняття рішення виконавчий комітет 

селищної ради надсилає поштою повідомлення громадянину про зарахування (чи 

відмову у зарахуванні) його на квартирний облік. 

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради з дня винесення рішення про прийняття на 

квартирний облік.  

5.3.  На кожного громадянина  (сім'ю),  взятого  на  квартирний облік, 

заводиться облікова справа,  у  якій  містяться необхідні документи. Обліковій 

справі дається номер,  відповідний номеру у книзі обліку осіб, які перебувають у 

черзі на одержання жилого приміщення. 

5.4.  Облікові справи зберігаються протягом 5 років після одержання 

громадянами жилих приміщень (зняття їх з квартирного обліку). Після 

закінчення вказаного строку справи знищуються в установленому порядку. 

  

6. Зняття з квартирного обліку 

 

6.1. Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках: 

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання 

іншого жилого приміщення; 

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту; 

3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією 

особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених 

законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, п. 29  Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 



приміщень в Українській РСР, та іншими актами  законодавства Української 

РСР; 

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або 

вислання; 

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для 

взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання 

про взяття на облік; 

6) скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

7) отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 

№ 719. 

6.2. Громадяни виключаються із списків осіб, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необґрунтовано 

включені до цих списків або втратили вказане право. 

6.3. Громадяни знімаються з пільгової черги у разі смерті на протязі місяця 

після отримання інформації про смерть особи, яка перебувала на пільговій 

квартирній черзі.  

6.3.1. Громадяни, знімаються з загальної квартирної черги у разі смерті, якщо 

на протязі року спадкоємці не подали заяву про переведення квартирної черги на 

них (стаття 1270 Цивільного кодексу України – шість місяців на прийняття 

спадщини, стаття 122 Кодексу адміністративного судочинства України – шість 

місяців на звернення до адміністративного суду за захистом прав від дня, коли 

особа дізналась про порушення своїх прав), у випадку якщо спадкоємці стояли 

разом з померлим на квартирній черзі.  

6.3.2. Для виконання п. 6.3.1. Положення виконавчий комітет опубліковує усі 

рішення щодо квартирного обліку на офіційному сайті Богородчанської 

селищної ради.  

6.4. Громадяни знімаються з пільгової  та загальної квартирної черги, якщо 

вони тричі не здійснили перереєстрацію передбачену п. 7.1. Положення 

(можливість втрати членства в громаді міста – стаття 6 Закону України «Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», частина 1 

статті 43 Цивільного кодексу України, пп. «б» п. 1.3. Положення). 

6.5. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі можливо лише за рішенням 

суду, яке набрало законної сили.    

6.6. У разі непоновлення громадянином, в строки передбачені п. 7.1. 

Положення, документів на підтвердження підстав перебування на квартирному 

обліку протягом трьох років поспіль, комісія по житлових питаннях при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради розглядає облікову справу 

та готує подання про його (включаючи членів сім’ї, які перебувають разом з ним 

на квартирному обліку) зняття з квартирного обліку. 

6.7. Зняття з квартирного обліку та виключення із списків осіб, які 

користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих 

приміщень, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради за рекомендаціями комісії по житлових 

питаннях при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради. 



6.8. Про зняття з квартирного обліку (виключення із списку) громадяни у 15-

денний строк повідомляються у письмовій формі вказавши підстави зняття з 

обліку (виключення із списку) (Додаток 4 до Положення).  

 

7. Перереєстрація 

 

7.1.  Виконавчий комітет Богородчанської селищної ради щороку в період з 1 

жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян, які перебувають на 

квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані (п. 25 Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і 

Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 

470). 

7.2. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян і книгу обліку осіб, 

які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень. 

7.3.  Перереєстрація здійснюється на підставі заяв громадян (додаток 3 до 

Положення), що перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Богородчанської селищної ради. 

7.4. Інформація про громадян, взятих на квартирний облік, та зміни  до  неї в 

установленому законодавством порядку вносяться до 

Єдиного  державного  реєстру громадян,  які потребують поліпшення житлових 

умов. 

 

8. Затвердження списків 

 

8.1. Після проведення перереєстрації особа, відповідальна за ведення 

квартирного обліку, здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та 

по квартирній черзі. 

8.2. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до 

руху квартирної черги, то ця особа готує списки осіб, що потребують поліпшення 

житлових умов на затвердження виконавчим комітетом. 

8.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують 

поліпшення житлових умов відповідно до пунктів 1.4., 2.1. та 2.2. Положення: 

а) основний список (в даному списку перебувають всі громадяни, що 

знаходяться в квартирній черзі); 

б) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла; 

в) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла. 

8.4. Також формуються, проте не затверджуються, списки громадян за 

категоріями пільг. 

8.5. Затверджені списки громадян, що потребують поліпшення житлових 

умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, протягом 

п’ятнадцяти днів з дня затвердження, шляхом розміщення на офіційному сайті 

Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

 



  

9. Ордер на жиле приміщення 

 

9.1. На підставі рішення виконавчого комітету Богородчанської селищної 

ради про надання жилого приміщення комісія по житлових питаннях видає 

громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле 

приміщення. 

Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.  

9.2. Ордер дійсний протягом 30 днів з дати видачі.  

9.3. Ордер вручається громадянинові, на ім’я якого він виданий, або за його 

дорученням – іншій особі. При одержанні ордера пред’являються паспорти (ID-

картки) або документи, які їх замінюють, членів сім’ї, включених до ордера. 

9.4. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому 

порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності 

відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших 

громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних 

дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а 

також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.  

                                                                               

10. Журнали 

  

10.1. Заяви громадян відносно постановки на квартирний облік при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради реєструються особою, 

відповідальною за ведення квартирного обліку, в Журналі (книзі) реєстрації заяв 

громадян про взяття на квартирний облік (додаток 4 до Положення). 

10.2. Заяви громадян на перереєстрацію в квартирній черзі при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради реєструються  секретарем комісії по 

житловим питанням при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради в 

Журналі (книзі) перереєстрації громадян, що перебувають на квартирній черзі 

при виконавчому комітеті селищної ради (додаток 5 до Положення). 

 

   
 

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Додаток 1 

до Положення про квартирний 

облік громадян при виконавчому 

комітеті Богородчанської 

селищної ради 

 

Селищному голові 

                                  

________________________________ 

(П.І.Б. селищного голови) 

________________________________ 

(П.І.Б.  та адреса проживання 

заявника) 

________________________________

________________________________ 

тел. моб.________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу зарахувати мене з сім’єю на квартирний облік при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради для поліпшення житлових умов. 

 

Про себе повідомляю наступне: 

1. Місце роботи ______________________________________________________ 

2. З якого часу працюю на підприємстві:__________________________________ 

3. Займана посада _____________________________________________________ 

4. Адреса місця проживання та реєстрації:________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Займана площа на даний час: к-ть кімнат_______________________________ 

жил.пл.________ кв. м, загальна пл. _________ кв. м з кухнею  (без кухні), з 

комунальними вигодами (без вигод). 

6. На правах кого проживаю ___________________________________________ 

                                                     (наймач, піднаймач, власник будинку, квартири) 

7. Квартира /будинок/ належить ________________________________________ 

                                                                         (приватній особі, ЖЕК, ЖБК) 

8. Наявність власності /вказати адресу, жил. пл./ __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Склад сім’ї_________________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Родинні 

відносини 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

 

 

 

Число,  

місяць, рік 

народження 

 

 

 

Де і ким 

працює 

 

 

 

З якого часу 

зареєстрований 

і проживає на 

території 

громади 



      

      

      

      

      

      

 

10. Користуюсь пільгою як _____________________________________________ 

                                                              (документ, який підтверджує пільгу) 

Зобов'язуюсь щорічно, у період з 01 жовтня по 31 грудня, здійснювати 

перереєстрацію в квартирній черзі, а також повідомляти виконавчий комітет 

Ічнянської міської ради про зміни житлових умов і склад моєї сім'ї. 

А у разі не здійснення щорічної перереєстрації усвідомлюю про настання 

наслідків передбачених у розділі 7 Положення про квартирний облік при 

виконавчому комітеті Ічнянської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Ічнянської міської ради від ________2021 року № ____.  

З правами та обов’язками ознайомлений(-а). 

 

«____» ___________ 20____ р.       __________     ___________________________                       

                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище заявника) 

 

Підписи повнолітніх членів моєї сім'ї, які зараховуються на квартирний облік: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Підпис 

     № 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Підпис 

1    4   

2    5   

3    6   

 

До заяви додаються: 

1) довідка про склад сім'ї; 

2) копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці;  

3) акт обстеження житлових умов; 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________ 

8) __________________________________________________________________ 

9) __________________________________________________________________ 

10) _______________________________________________________________ 

 

«____» ___________ 20____ р.   ____________      __________________________ 

                                                         (підпис)             (ініціали та прізвище заявника) 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду 

Богородчанській селищній раді на обробку та використання моїх персональних 



даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, відомості з виданих на моє ім’я 

документів (сімейний стан, місце проживання, посвідчення про пільги та інші 

персональні дані) виключно з метою забезпечення реалізації адміністративно – 

правових відносин. 

    Про права, визначені ст. 8 Закону, мету збору даних та осіб, яким будуть 

передаватися персональні дані повідомлена. 

 

«____» ___________ 20____ р.    _____________       ________________________ 

                                                        (підпис)                   (ініціали та прізвище заявника) 

  

Заповнюється відповідальною особою виконавчого комітету Ічнянської міської 

ради 

  «______»________20___р 

  (дата  надходження заяви) 

 _______________________ 

                       (підпис) 

Реєстраційний  номер_____________ 

   

__________________________________________ 

(ініціали  та  прізвище відповідальної особи) 

 

  

                      

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Положення про квартирний 

облік громадян при виконавчому 

комітеті Богородчанської 

селищної ради 

 

А К Т 

обстеження житлових умов заявника  

«_____» __________________ 20___ року 

____________________________________________________________________ 

Проживає за адресою: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Комісія в складі:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

при перевірці житлових умов на місці встановила: 

1. Жила площа (кількість кімнат, їх площа, підсобні приміщення 

тощо)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Будинок належить на праві особистої власності гр._______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Коротка характеристика будинку та жилої площі (будинок з цегли, дерев’яний, 

аварійний; кімната суха, світла, ізольована, прохідна, сира, 

тощо)_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Благоустрій будинку або даної квартири: водопостачання (централізоване, 

водопровід), каналізація, опалення (центральне, пічне), ванна тощо 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. На кого відкрито особові рахунки:_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Хто проживає на даній житловій площі: 

№ 
Прізвище, 

ім’я по батькові 

Рік 

народжен

ня 

Родинні 

 

відносин

и 

З якого часу 

проживає в 

населеному  

пункті 

Місце 

роботи,  

посада 

      

      

      



      

      

      

      

      

  
 

7. Додаткові відомості про заявника, його сім’ю: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Висновок чи пропозиції комісії:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Підпис голови комісії: 

 

______________ 

(підпис) 

_____________________ 

                     (ПІБ)        

Підпис членів комісії: 

 

______________ 

          (підпис) 

_____________________ 
                                (ПІБ)        

 ______________ 

          (підпис) 

_____________________ 

                     (ПІБ)        



 ______________ 

          (підпис) 

_____________________ 

                     (ПІБ)        

 ______________ 

          (підпис) 

_____________________ 

                     (ПІБ)        

 ______________ 

          (підпис) 

_____________________ 

                     (ПІБ)        

 

 

 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Додаток 3 

до Положення про квартирний 

облік громадян при виконавчому 

комітеті Богородчанської 

селищної ради 

 

Селищному голові 

                                                                         ________________________________ 

(П.І.Б. селищного голови) 

________________________________ 

(П.І.Б.  та адреса проживання 

заявника) 

________________________________

________________________________ 

тел. дом.________________________ 

                                                                         тел. роб./моб.____________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу здійснити перереєстрацію моїх облікових даних в реєстрі осіб на 

поліпшення житлових умов, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради. 

 

До заяви додаються: 

1. довідка про склад сім'ї; 

2. довідка з місця проживання; 

3. ________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________; 

5. ________________________________________________________________; 

6. ________________________________________________________________. 

 

«____» ___________ 20____ р.   __________       ___________________________ 

                                                        (підпис)              (ініціали та прізвище заявника) 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду 

Богородчанській селищній раді на обробку та використання моїх персональних 

даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, відомості з виданих на моє ім’я 

документів (сімейний стан, місце проживання, посвідчення про пільги та інші 

персональні дані) виключно з метою забезпечення реалізації адміністративно – 

правових відносин. 

    Про права, визначені ст. 8 Закону, мету збору даних та осіб, яким будуть 

передаватися персональні дані повідомлена. 

 

«____» ___________ 20____ р.  ___________       ____________________________ 

                                                         (підпис)             (ініціали та прізвище заявника) 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків                         



 Додаток 4 

до Положення про квартирний 

облік громадян при виконавчому 

комітеті Богородчанської 

селищної ради 

 

КНИГА 

реєстрації заяв громадян про взяття 

на квартирний облік 

при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради 

 

                                                                   Розпочата _____________  2021 р. 

                                                                   Закінчена ______________ 2021 р. 

 

 

№ 

з/п 

 Дата 

надходження 

заяви 

 і доданих до 

неї 

документів 

Прізвище, ім’я,  

по батькові,  

адреса заявника    

Зміст, дата і 

номер рішення 

виконкому, 

спільного 

рішення 

адміністрації 

(органу 

громадської 

організації) і 

профкому  

 

Дата і номер  

листа заявникові 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

  
  
  

  
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків    

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                       Додаток 5 

до Положення про квартирний 

облік громадян при виконавчому 

комітеті Богородчанської 

селищної ради 

 

КНИГА 

обліку осіб, які перебувають на черзі 

на одержання жилих приміщень 

при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради                                                                         

Розпочата _____________  2021 р. 

                                                                   Закінчена ______________ 2021 р. 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові,  

рік 

народження 

заявника 

 і членів його 

сім’ї    

Місце роботи 

заявника,  

його посада,  

стаж роботи 

на даному 

підприємстві,  

в установі, 

організації 

Місце 

роботи 

членів 

сім’ї  

заявника 

Адреса,  

коротка 

характеристика 

займаного 

жилого 

приміщення  

та його 

відомча 

належність 

З якого часу 

проживають 

і прописані 

у даному 

населеному 

пункті 

Дата і номер 

рішення 

виконкому 

місцевої 

Ради або 

рішення 

адміністрації 

(органу 

громадської 

організації) і 

профкому 

про взяття 

на облік 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Продовження  

 
Дата і номер  

рішення 

виконкому 

місцевої Ради 

про 

затвердження 

рішення 

адміністрації 

(органу 

громадської 

організації) і 

профкому 

про взяття на 

облік 

Підстава для 

взяття  

на облік 

(відсутність 

встановленог

о розміру 

жилої площі, 

невідповідніс

ть жилого 

приміщення 

встановленим 

санітарним і 

технічним 

вимогам і 

т.п.) 

Дата і номер 

рішення 

виконкому 

місцевої Ради 

або рішення 

адміністрації 

(органу 

громадської 

організації) і 

профкому про 

включення до 

списку 

першочергови

ків 

Відмітка 

про 

перереєс

трацію   

Дата і 

номер 

рішення 

про 

надання 

жилого 

приміщенн

я, кількість 

кімнат, 

розмір 

жилої 

площі, 

адреса 

Рішення 

про 

зняття з 

обліку 

(виключ

ення з 

числа 

осіб, які 

перебув

ають на 

обліку) 

Приміт

ка 

8 9 10 11 12 13 14 

       

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                          Ігор Семків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 210-10/2021 

селище Богородчани 

Про взяття на квартирний облік 

гр. Білинця Віталія Федоровича 

 

Керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та 

Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470, враховуючи протокол засідання житлової 

комісії при виконавчому комітеті селищної ради від 26.07.2021  р., розглянувши 

заяву гр. Білинця Віталія Федоровича від 24.05.2021р. щодо взяття на квартирний 

облік як такого, що потребує поліпшення житлових умов та додані документи,  

                                                                                                                                         

виконком селищної ради вирішив:      

1. Взяти на квартирний облік як такого, що потребує поліпшення житлових 

умов та включити до списку громадян, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень гр. Білинця Віталія 

Федоровича, 03.08.1971 року народження, який зареєстрований за місцем 

проживання та фактично проживає за адресою: с. Діброва, вул. Богдана 

Хмельницького, 23, Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області, з сім’єю: 

- дружина – Білинець Іванна Степанівна, 20.01.1978 р. н.; 

- син – Білинець Дмитро Віталійович, 21.10.1997 р. н.; 

- дочка – Білинець Джемма Віталіївна, 21.1999 р. н.; 

- дочка – Білинець Вікторія Віталіївна, 22.08.2002 р. н.; 

- син – Білинець Іван Віталійович, 09.10.2013 р. н. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Олега Білоуса. 

Селищний голова                                                                         Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 211-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про відмову у взятті на квартирний облік 

гр. Дутчина Ярослава Миколайовича 

 

 

Керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та 

Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470, враховуючи протокол засідання житлової 

комісії при виконавчому комітеті селищної ради від 26.07.2021  р., розглянувши 

заяву Дутчина Ярослава Миколайовича від 01.07.2021р. щодо взяття на 

квартирний облік як такого, що потребує поліпшення житлових умов та доданих 

документів, 

                                                                                                                                            

виконком селищної ради вирішив:     

1. Відмовити у взятті на квартирний облік для поліпшення житлових умов гр. 

Дутчину Ярославу Миколайовичу, склад сім’ї 5 чоловік ( він, дружина, два 

сина та дочка), у зв’язку з відсутністю підстав, зазначених у ст. 34 

Житлового кодексу Української РСР, п. 13 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і 

Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р.   

№ 470. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Олега Білоуса. 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба  



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 212-10/2021 

селище Богородчани 

Про внесення змін у рішення виконавчого                                                                             

комітету від 25.01.2021 р. № 17-4/2021 

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

«Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 

послуги з поводження побутових відходів», наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. № 259 «Про 

затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.09.2010 р. за № 

971/18166, розглянувши клопотання Богородчанського ВЖРЕП від 28.07.2021 р. 

№204,                                                                                                                                                                         

виконком селищної ради вирішив:  

1. Внести зміни до пункту 5 рішення виконавчого комітету від 25.01.2021 р. 

№17-4/2021 «Про оголошення конкурсу для відбору виконавця з надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів», виклавши його в новій 

редакції:     

          «Затвердити  тариф  на  вивезення  та  захоронення   (утилізацію)   твердих           

          побутових  відходів  на  території старостинських округів  Богородчанської   

          селищної ради з 01.08.2021 року з ПДВ: 

   - для населення згідно з додатком до даного рішення                                                                                  

   - для бюджетних установ та організацій                                    195  грн/м³ 

   - для інших споживачів                                                                195  грн/м³». 

 

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

рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника   

селищного голови Олега Білоуса. 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 213-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дем’яніва Дмитра 

Ярославовича: село Хмелівка, вул. Довбуша, 11 

 

         Розглянувши заяву гр. Дем’яніва Дмитра Ярославовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Довбуша в селі Хмелівка,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Дем’яніва Дмитра 

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

Хмелівка, вул. Довбуша, 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 29 липня 2021 року № 214-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Ткачука Андрія 

Романовича: село Забережжя, вул. Франка, 42 

 

         Розглянувши заяву гр. Ткачука Андрія Романовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Франка в селі Забережжя,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Ткачука Андрія 

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

Забережжя, вул. Франка, 42. 

 

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 29 липня 2021 року № 215-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Бабецького 

Дмитра Івановича: село Підгір’я, вул. Весняна, 21  

 

         Розглянувши заяву гр. Бабецької  Мар’яни Василівни  про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку гр. Бабецького Дмитра Івановича по вул. 

Весняна в селі Підгір’я,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Бабецького Дмитра 

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

Підгір’я, вул. Весняна, 21. 

 

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 29 липня 2021 року № 216-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Мандрик Лесі Мирославівни: 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 24 А/34 

 

         Розглянувши заяву гр. Мандрик Лесі Мирославівни про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Шевченка в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Мандрик Лесі Мирославівни: Івано-

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

Шевченка, 24 А/34. 

 

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 29 липня 2021 року № 217-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Сікори Сергія Ярославовича: 

селище Богородчани, вул. Могильницького, 1 А/39 

 

         Розглянувши заяву гр. Сікори Сергія Ярославовича про присвоєння 

поштової адреси гаражу по вул. Могильницького в селищі Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Сікори Сергія Ярославовича: Івано-

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

Могильницького, 1 А/39. 

 

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 29 липня 2021 року № 218-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Маслій Парасковії 

Михайлівни 

 

         Розглянувши заяву гр.  Маслій Парасковії Михайлівни про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Маслій Парасковії 

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

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

Франківський р-н.,  село Іваниківка, вул. Просвіти, 7. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 219-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівської Галини 

Михайлівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Павликівської Галини Михайлівни про зміну 

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Павликівської Галини 

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

Іваниківка, вул. Фрунзе, 4 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Іваниківка, вул. Вишнева, 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 29 липня 2021 року № 220-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяк Ірини 

Михайлівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Доцяк Ірини Михайлівни  про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Доцяк Ірини Михайлівни 

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

вул. Шевченка, 9 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський      

р-н., село Іваниківка, вул. Шевченка, 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 29 липня 2021 року № 221-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Гаргата Ярослава 

Васильовича  

 

         Розглянувши заяву гр. Гаргата Ярослава Васильовича про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Гаргата Ярослава 

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

Іваниківка, вул. Молодіжна, 6 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Іваниківка, вул. Молодіжна, 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 29 липня 2021 року № 222-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Квича Михайла 

Дмитровича 

 

         Розглянувши заяву гр. Квича Михайла Дмитровича про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Квича Михайла 

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

Іваниківка, вул. Корнійчука, 14 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Іваниківка, вул. Корнійчука, 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 29 липня 2021 року № 223-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Рочняк Наталії Іванівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Рочняк Наталії Іванівни про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

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

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

вул. Шевченка, 53 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський   

р-н., село Іваниківка, вул. Кобилянської, 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 29 липня 2021 року № 224-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сенич Марії Миколаївни 

      

         Розглянувши заяву гр. Сенич Марії Миколаївни про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Сенич Марії Миколаївни  

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

вул. Ломоносова, 3 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський   

р-н., село Іваниківка, вул. Виробнича, 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 29 липня 2021 року № 225-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Юрків Ірини Дмитрівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Юрків Ірини Дмитрівни  про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Юрків Ірини Дмитрівни    

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

вул. Шевченка, 5 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський      

р-н., село Іваниківка, вул. Шевченка, 9. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 226-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Павликівської 

Парасковії Федорівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Павликівської Парасковії Федорівни про зміну 

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Павликівської Парасковії 

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

Іваниківка, вул. Шевченка, 143 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Іваниківка, вул. Шевченка, 99. 

 

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 29 липня 2021 року № 227-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Дутчак Наталії Іванівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Дутчак Наталії Іванівни про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

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

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

вул. Шевченка, 131 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н., село Іваниківка, вул. Шевченка, 95. 

 

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 29 липня 2021 року № 228-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Церпяк Олени 

Михайлівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Церпяк Олени Михайлівни  про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Церпяк Олени 

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

Іваниківка, вул. Черемшини, 6 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Іваниківка, вул. Черемшини, 10. 

 

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 29 липня 2021 року № 229-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Головатчук Марії 

Миколаївни 

 

 

         Розглянувши заяву гр.  Головатчук Марії Миколаївни  про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Головатчук Марії 

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

Іваниківка, вул. Черемшини, 10 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Іваниківка, вул. Черемшини, 14. 

 

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 29 липня 2021 року № 230-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яцків Ганни Іванівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Яцків Ганни Іванівни про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр.  Яцків Ганни Іванівни з: 

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

вул. Зоряна, 2 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., 

село Іваниківка, вул. Зоряна, 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 29 липня 2021 року № 231-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Квич Галини Василівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Квич Галини Василівни  про зміну поштової адреси 

житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

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

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

вул. Польова, 8 а на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський       

р-н., село Іваниківка, вул. Польова, 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 29 липня 2021 року № 232-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Пилки Парасковії 

Миколаївни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Пилки Парасковії Миколаївни про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Пилки Парасковії 

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

Іваниківка, вул. Галицька, 10 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Іваниківка, вул. Галицька, 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 29 липня 2021 року № 233-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Слободяна Миколи 

Дмитровича 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Слободяна Миколи Дмитровича  про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Слободяна Миколи 

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

Іваниківка, вул. Фрунзе, 2 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Іваниківка, вул. Вишнева, 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 29 липня 2021 року № 234-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Лужної Ірини 

Михайлівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Лужної Ірини Михайлівни про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Лужної Ірини Михайлівни  

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

вул. Фрунзе, 5 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н.,  

село Іваниківка, вул. Вишнева, 13. 

 

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 29 липня 2021 року № 235-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси квартирі гр. Григорук Ольги Андріївни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Григорук Ольги Андріївни про зміну поштової 

адреси квартирі по вул. Ковпака в селі Підгір’я,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Змінити поштову адресу квартирі гр. Григорук Ольги Андріївни з: Івано-

Франківська обл., Івано-Франківський р-н., село Підгір’я, вул. 

Сагайдачного, 3 а буд. 1 кв. 3 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Підгір’я, вул. Сагайдачного, 3а кв. 3. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 236-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Амброзяка Олексія 

Васильовича 

 

         Розглянувши заяву гр. Амброзяка Олексія Васильовича про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Котляревського в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Амброзяка Олексія 

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

Забережжя, вул. Л. Українки, 30 а на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Забережжя, вул. Л. Українки, 30. 

 

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 29 липня 2021 року № 237-10/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Фуштея Миколи  

Михайловича 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Фуштея Миколи Михайловича  про зміну поштової 

адреси житловому будинку по вул. Котляревського в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Фуштея Миколи  

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

Забережжя, вул. Франка, 7 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н.,  село Забережжя, вул. Франка, 9. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 238-10/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Ткачук Оксани 

Василівни 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Ткачук Оксани Василівни про зміну поштової адреси 

житловому будинку по вул. Котляревського в селі Забережжя,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Ткачук Оксани Василівни  

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

вул. Франка, 10 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н.,  

село Забережжя, вул. Франка, 16. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 239-10/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Жирика Сергія 

Івановича 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Жирика Сергія Івановича  про зміну поштової адреси 

житловому будинку по вул. Котляревського в селищі Богородчани,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр.  Жирика Сергія Івановича  

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

Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 10 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н.,  селище Богородчани, вул. 550-річчя 

Богородчан, 10 Б. 

 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього 

рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  

майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 240-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про надання ПП Курилюку Івану Ярославовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання громадського будинку по 

вул. Б. Хмельницького, 6 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву ПП Курилюка І. Я. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання громадського 

будинку по вул. Б. Хмельницького, 6 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати ПП Курилюку Івану Ярославовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання громадського будинку 

по вул. Б. Хмельницького, 6 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 241-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Мотричу Оресту Ярославовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Газовиків, 3 А до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Мотрича О. Я. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання багатоквартирного житлового  

будинку по вул. Газовиків, 3 А 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. Мотричу Оресту Ярославовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Газовиків, 3 А до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 242-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання ТзОВ «АТБ-Маркет» дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання багатоквартирного будинку з 

вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 

97 до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву ТзОВ «АТБ-Маркет»  про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

багатоквартирного житлового  будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення по вул. Шевченка, 97 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 ТзОВ «АТБ-Маркет» дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання багатоквартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по 

вул. Шевченка, 97   до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 243-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Костею Руслану Васильовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Молодіжна до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Костея Р. В. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по вул. 

Молодіжна 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. Костею Руслану Васильовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Молодіжна до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 244-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про надання гр. Юрчишин Олександрі Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Мартинця, 2  до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Юрчишин О. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Мартинця, 2 до центральної мережі водовідведення, враховуючи 

погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Юрчишин Олександрі Михайлівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Мартинця, 2 до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/водовідведення. 

 

 

 

Селищний голова                                                                    Ростислав Заремба 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 245-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про надання гр. Лесюк Олександрі Станіславівні 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.  Лесюк Олександри 

Станіславівни,    

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Лесюк Олександрі Станіславівні, 27.12.1961 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Січових Стрільців, 33 Б. 

 

2. Видати гр. Лесюк Олександрі Станіславівні   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 29 липня 2021 року № 246-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про надання гр. Дмитришин Надії 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.  Дмитришин Надії Іванівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр.  Дмитришин Надії Іванівні, 05.02.1962 р. н., 

жительці села Хмелівка, вул. Шевченка, 69. 

 

2. Видати гр. Дмитришин Надії 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 29 липня 2021 року № 247-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про надання гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу                                             

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.  Дмитришина Володимира 

Богдановича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр.  Дмитришину Володимиру Богдановичу, 10.06.1961 

р. н., жителю села Хмелівка, вул. Шевченка, 69. 

 

2. Видати гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу 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 29 липня 2021 року № 248-10/2021 

селище Богородчани 

                                                                                                                                                         

Про надання ФОП Волощаку Назару Орестовичу дозволу на укладення 

договору на право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

 

     Розглянувши заяву ФОП Волощака Н. О. про укладення договору на право 

тимчасового користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Б. Хмельницького в селищі 

Богородчани, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати ФОП Волощаку Назару Орестовичу  дозвіл на укладення договору 

на право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  по вул. 

Б. Хмельницького (біля будинку № 6). 

2. Зобов’язати ФОП Волощака Н. О. отримати в секторі архітектури та 

містобудування (С. Сікора) паспорт прив’язки. 

3. Виконавчому комітету Богородчанської селищної ради укласти з ФОП 

Волощаком Назаром Орестовичем договір на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності для розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.                                                  

 

Селищний голова                                                                          Ростислав Заремба 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 249-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Шумейлу Володимиру Мирославовичу дозволу на 

розміщення двох тимчасових споруд по вул. Гірника, 3 в селищі 

Богородчани 

 

         Розглянувши заяву гр. Шумейла Володимира Мирославовича про надання 

дозволу на розміщення двох тимчасових споруд по вул. Гірника, 3 в селищі 

Богородчани, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Шумейлу Володимиру Мирославовичу  дозвіл на розміщення 

двох тимчасових споруд на приватній земельній ділянці по вул. Гірника, 3 

в селищі Богородчани.  

 

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 29 липня 2021 року № 250-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Середюку Івану Григоровичу дозволу на облаштування 

автостоянки по вул. Чорновола, 687 в селі Горохолин Ліс 

 

         Розглянувши заяву гр. Середюка Івана Григоровича про надання дозволу на 

облаштування автостоянки по вул. Чорновола, 687 в селі Горохолин Ліс, 

враховуючи погодження Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр.  Середюку Івану Григоровичу дозвіл на  облаштування 

автостоянки по вул. Чорновола, 687 в селі Горохолин Ліс згідно поданої 

схеми. 

 

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 29 липня 2021 року № 251-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про погодження ПрАТ «Київстар» проектної документації «Технічне 

переоснащення ЛЕП-0,4кВ від ТП-376 філія «Південна» в с. Іваниківка» 

 

         Розглянувши клопотання приватного акціонерного товариства «Київстар» 

про  погодження проектної документації «Технічне переоснащення ЛЕП-0,4кВ 

від ТП-376 філія «Південна» в с. Іваниківка», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Погодити ПрАТ «Київстар» проектну документацію «Технічне 

переоснащення ЛЕП-0,4кВ від ТП-376 філія «Південна» в с. Іваниківка». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 



 
     

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 29 липня 2021 року № 252-10/2021 

селище Богородчани 

 

Про погодження АТ «Укртрансгаз» Заяви про наміри 

 

         Розглянувши клопотання акціонерного товариства «Укртрансгаз» про  

погодження  Заяви про наміри, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Погодити АТ «Укртрансгаз» Заяву про наміри. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Ростислав Заремба 

 

 

 

 


