
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 27 січня 2022 року № 17 

селище Богородчани 

__________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

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

національного медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури 

та захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

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

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

Відсутні члени виконкому: 

 



 М. Павликівська, М. Яцейко, Т. Дем'янюк, Д. Климів   

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ. 

2. Про укладення договору щодо патронату над дітьми Олійник Марією 

Мирославівною та Олійником Тимофієм Мирославовичем з 

патронатним вихователем Зіняк Ольгою Савівною та матір’ю Олійник 

Марією Миколаївною. 

3. Про вибуття малолітніх Зеленюк Вероніки Ярославівни та Зеленюка 

Андрія Ярославовича з сім’ї патронатного вихователя Котюк Марії 

Ярославівни. 

4. Про укладення договору щодо умов запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься 

сім’єю патронатного вихователя Котюк Марією Ярославівною. 

5. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька 

Величенка Івана Богдановича у вихованні малолітньої дитини 

Величенко Дарини Іванівни.  

6. Про комісію з питань захисту прав дитини селищної ради. 

7. Про внесення змін до персонального складу міждисциплінарної 

команди.  

8. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Насадюка Михайла 

Костянтиновича: селище Богородчани, вул. Могильницького, 1-А/14. 

9. Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Хмарного Івана 

Ілліча. 

10.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Попович Жанни 

Петрівни.   

11.  Про надання  відділу освіти молоді та спорту Богородчанської 

селищної ради дозволу на виготовлення проектно-технічної 

документації на приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 53 

в селищі Богородчани до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

12.  Про надання ТОВ «Санаторій відпочинку та туризму Бистриця» 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення по вул. Тиха, 2/1 в селищі Богородчани до 

центральної мережі водопостачання та водовідведення.  

13.  Про надання гр. Мартинець Вірі Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Могильницького, 3 до центральної мережі водовідведення. 



14.  Про надання гр. Князькову Івану Петровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 49 до центральної мережі водовідведення. 

15.  Про надання гр. Жупник Любові Петрівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

16.  Про надання гр. Дутковському Ігорю Васильовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

17.  Про надання гр. Ковальчук Руслані Василівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

18.  Про надання гр. Зубику Роману Івановичу дозволу на укладання 

договору на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності. 

19.  Про розгляд звернення гр. Гривул Лідії Корніївни, жительки села 

Саджава. 

20.  Про надання дозволу неповнолітньому Гасюку Святославу 

Романовичу на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 

та житлового будинку із господарськими будівлями і спорудами з 

Андріїв Тамарою Михайлівною, за згодою матері Гасюк Надії 

Павлівни та батька Гасюка Романа Михайловича. 

  

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 25  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» скоригованого 

економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 451-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про укладення договору щодо патронату над дітьми Олійник 

Марією Мирославівною та Олійником Тимофієм Мирославовичем з 

патронатним вихователем Зіняк Ольгою Савівною та матір’ю Олійник 

Марією Миколаївною. 

Доповідав: В. Римарук 



Вирішили: рішення № 452-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про вибуття малолітніх Зеленюк Вероніки Ярославівни та 

Зеленюка Андрія Ярославовича з сім’ї патронатного вихователя Котюк 

Марії Ярославівни. 

Доповідав В. Римарук 

Вирішили: рішення № 453-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

4. Слухали: Про укладення договору щодо умов запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 

надаватиметься сім’єю патронатного вихователя Котюк Марією 

Ярославівною. 

Доповідав:  В. Римарук 

Вирішили: рішення № 454-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про затвердження висновку щодо визначення способу участі 

батька Величенка Івана Богдановича у вихованні малолітньої дитини 

Величенко Дарини Іванівни.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 455-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6.  Слухали: Про  комісію з питань захисту прав дитини селищної ради. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 456-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

7. Слухали: Про внесення змін до персонального складу 

міждисциплінарної команди. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 457-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Насадюка 

Михайла Костянтиновича: селище Богородчани, вул. Могильницького, 

1-А/14.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 458-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Хмарного Івана Ілліча. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 459-17/2022 додається. 



Одноголосно 

 

10.  Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Попович 

Жанни Петрівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 460-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.  Слухали: Про надання відділу освіти молоді та спорту 

Богородчанської селищної ради дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання приміщення відділу по вул. 

Шевченка, 53 в селищі Богородчани до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 461-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

12.  Слухали: Про надання ТОВ «Санаторій відпочинку та туризму 

Бистриця» дозволу на виготовлення проектно-технічної документації 

на приєднання приміщення по вул. Тиха, 2/1 в селищі Богородчани до 

центральної мережі водопостачання та водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 462-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

13.  Слухали: Про надання гр. Мартинець Вірі Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Могильницького, 3 до центральної мережі 

водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 463-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

14.  Слухали: Про надання гр. Князькову Івану Петровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 49 до центральної 

мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 464-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

15.  Слухали: Про надання гр. Жупник Любові Петрівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 465-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 



16.  Слухали: Про  надання гр. Дутковському Ігорю Васильовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 466-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

17.  Слухали: Про надання гр. Ковальчук Руслані Василівні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 467-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

18.  Слухали: Про надання гр. Зубику Роману Івановичу дозволу на 

укладання договору на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 468-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

19.  Слухали: Про розгляд звернення гр. Гривул Лідії Корніївни, жительки 

села Саджава. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 469-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

20.  Слухали: Про надання дозволу неповнолітньому Гасюку Святославу 

Романовичу на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 

та житлового будинку із господарськими будівлями і спорудами з 

Андріїв Тамарою Михайлівною, за згодою матері Гасюк Надії 

Павлівни та батька Гасюка Романа Михайловича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 470-17/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 451-17/2022 

 

 

 

Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» скоригованого економічно 

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, 

транспортування та постачання) для бюджетних установ 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши заяву 

ТОВ «Біоальтернатива» від 24.12.2021 року 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити на І квартал 2022 року скоригований економічно 

обґрунтований тариф для ТОВ «Біоальтернатива» на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії 

для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету – у розмірі 2987,87 грн за 1 Гкал (без ПДВ) та 3585,44 грн 

за 1 Гкал (з ПДВ). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 02 листопада 2021 року № 351-15/2021. 

 

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

дане рішення на офіційному вебсайті Богородчанської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                         Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 452-17/2022 

 

 

Про укладення договору щодо патронату  

над дітьми Олійник Марією Мирославівною  

та Олійником Тимофієм Мирославовичем  

з патронатним вихователем Зіняк Ольгою  

Савівною та матір’ю Олійник Марією  

Миколаївною 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 року  № 893  

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 21.01.2022 року №1 «Про доцільність 

укладення договору щодо влаштування Олійник Марії Мирославівни, 

29.08.2014 року народження, Олійника Тимофія Мирославовича, 13.05.2016 

року народження, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у 

сім’ю патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни, 20.07.1971 року 

народження, жительки смт Богородчани, вул. Шевченка, буд.13-А. та матір’ю 

дітей Олійник Марією Миколаївною, жителькою с. Горохолина, 

вул. Довбуша, буд. №430» та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Укласти договір щодо патронату над дітьми Олійник Марією 

Мирославівною, 29.08.2014 року народження, та Олійником Тимофієм 

Мирославовичем, 13.05.2016 року народження, з патронатним вихователем 

Зіняк Ольгою Савівною, 20.07.1971 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд.13-А. та матір’ю дітей Олійник Марією  

Миколаївною, 23.01.1980 року народження, жителькою с. Горохолина, 

вул. Довбуша, буд. №430. 



2. Влаштувати з 31.01.2022 року малолітніх Олійник Марію 

Мирославівну та Олійника Тимофія Мирославовича в сім’ю патронатного 

вихователя Зіняк Ольги Савівни. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 453-17/2022 

 

 

Про вибуття малолітніх Зеленюк Вероніки Ярославівни  

та Зеленюка Андрія Ярославовича з сім’ї патронатного  

вихователя Котюк Марії Ярославівни 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021року № 893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 21.01.2022 року № 2 «Про доцільність вибуття малолітніх 

дітей Зеленюк Вероніки Ярославівни, 20.02.2019 року народження, та 

Зеленюка Андрія Ярославовича, 11.12.2020 року народження, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, з сім’ї патронатного 

вихователя Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року народження, жительки 

с. Глибівка,  вул. Шевченка, буд. № 86» та з метою створення належних умов 

для реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Дати згоду на вибуття з 09.02.2022 року Зеленюк Вероніки 

Ярославівни, 20.02.2019 року народження, та Зеленюка Андрія 

Ярославовича, 11.12.2020 року народження, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, з сім’ї патронатного вихователя Котюк Марії 

Ярославівни, 21.04.1956 року народження, жительки с. Глибівка,  

вул. Шевченка, буд. № 86, у зв’язку закінчення терміну перебування дітей у 

патронатній сім’ї, а також тимчасове влаштування дітей до дитячого 

відділення Богородчанської центральної лікарні на повне медичне 

обстеження. 

2.  Договір про патронат над дітьми Зеленюк Веронікою 

Ярославівною, 20.02.2019 року народження та Зеленюком Андрієм 

Ярославовичем, 11.12.2020 року народження, з патронатним вихователем 



Котюк Марією Ярославівною, 21.04.1956 року народження, жителькою 

с. Глибівка, вул. Шевченка, буд. № 86, від 09.08.2021 року № 2, вважити 

таким, що припинить дію з 09.02.2022 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова                                                           Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року           смт Богородчани                      № 454-17/2022 

 

  

Про укладення договору щодо умов запровадження  

та організацію функціонування послуги патронату  

над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного  

вихователя Котюк Марією Ярославівною 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 «Деякі 

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

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

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Укласти договір про умови запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю 

патронатного вихователя Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року 

народження, жительки с. Глибівка, вул. Шевченка, буд. 86. 

2. Договір про надання послуги патронату над дитиною від 

13.07.2021 року № 2, вважати таким, що втратить чинність з 09.02.2022 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова       Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 455-17/2022 

 

 

Про затвердження висновку щодо визначення способу  

участі батька Величенка Івана Богдановича у вихованні  

малолітньої дитини Величенко Дарини Іванівни 

 

Керуючись статтями 151, 153, 157 Сімейного кодексу України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

21.01.2022 року № 3 «Про визначення способу участі батька Величенка Івана 

Богдановича, 14.06.1991 року народження, жителя с. Сокиринці, 

вул. Центральна, буд. № 76, Чортківського району Тернопільської  області у 

вихованні малолітньої дочки Величенко Дарини Іванівни, 08.07.2020 року 

народження, яка проживає з матір’ю Величенко Віталією Михайлівною, 

22.09.1998 року народження, в с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, буд. № 712» 

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

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити висновок про визначення способу участі батька Величенка 

Івана Богдановича, 14.06.1991 року народження, жителя с. Сокиринці, 

вул. Центральна, буд. № 76, Чортківського району Тернопільської області у 

вихованні малолітньої дочки Величенко Дарини Іванівни, 08.07.2020 року 

народження, яка проживає з матір’ю Величенко Віталією Михайлівною, 

22.09.1998 року народження, в с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, буд. № 712, 

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 27.01.2022 р. № 455-17/2022 

 

 

Висновок 

щодо визначення порядку та способів участі батька Величенка Івана 

Богдановича у вихованні малолітньої дочки Величенко Дарини Іванівни  

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

21.01.2022 року розглянула заяву та інші документи, надані громадянкою 

Величенко Віталією Михайлівною, 22.09.1998 року народження, жителькою 

с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, буд. № 712, щодо участі батька Величенка 

Івана Богдановича, 14.06.1991 року народження, жителя с. Сокиринці, 

вул. Центральна, буд. № 76, Чортківського району Тернопільської  області у 

вихованні малолітньої дочки Величенко Дарини Іванівни, 08.07.2020 року 

народження, яка проживає з матір’ю Величенко Віталією Михайлівною, 

22.09.1998 року народження, в с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, буд. № 712, 

Богородчанської ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

08.12.2017 року Величенко Іван Богданович та Величенко (Лутчин) 

Віталія Михайлівна зареєстрували шлюб та почали проживати спільно. У 

подружжя 08.07.2020 року народилася дочка Дарина. 

Через непорозуміння і конфлікти у сім’ї, з жовтня 2021 року подружжя 

разом не проживає, на даний час на розгляді у суді перебуває справа про 

розірвання шлюбу, дитина проживає зі своєю матір’ю в с. Горохолин Ліс, 

вул. Чорновола, буд. № 712. 

Службою у справах дітей селищної ради 11.01.2022 року проведено 

бесіду з Величенко Віталією Михайлівною та Величенком Іваном 

Богдановичем, під час якої досягнуто згоди між батьками щодо порядку 

участі батька у вихованні малолітньої Дарини. 

В своїй заяві Величенко Віталія Михайлівна просить встановити час та 

місце зустрічей батька Величенка Івана Богдановича з малолітньою дочкою 

Величенко Дариною Іванівною у першу суботу і третю неділю місяця з 

10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. у присутності матері, за місцем проживання 

дитини.   

Згідно витягу № 8 про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб виданому Горохолинським старостинським 

округом № 1 від 11.01.2022 року, за адресою: вул. Чорновола, буд. № 712, 

с. Горохолин Ліс зареєстровані: Величенко Віталія Михайлівна, 22.09.1998 

року народження, Величенко Дарина Іванівна, 08.07.2020 року народження, 

Лучин Ольга Іванівна, 10.10.1954 року народження, Лучин Михайло 

Васильович, 08.11.1978 року народження, Лучин Василь Михайлович, 

03.05.2000 року народження.  

Величенко Іван Богданович погоджується із запропонованим графіком 

та просить встановити час та місце зустрічей з дочкою: у першу суботу і 

третю неділю місяця з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. у присутності матері, за 



місцем проживання дитини, що підтверджує своєю заявою від 11.01.2022 

року. 

В ході бесіди з Величенком І. Б. та Величенко В. М. їх попереджено 

про неприпустимість створення ситуацій, які б негативно впливали на 

поведінку дитини, її психіку, налаштування дитини проти кожного із них, 

перебування у нетверезому стані під час зустрічей з дитиною, звернуто увагу 

на відповідальність за збереження її життя і здоров’я під час спілкування, 

дотримання часу та умов зустрічей з малолітньою Дариною, які будуть 

встановлені виконавчим комітетом селищної ради. 

Величенком І. Б. та Величенко В. М. ознайомлені з тим, що рішення 

виконавчого комітету селищної ради є обов’язковим до виконання і, у разі 

відхилення від його виконання, кожна із сторін має право звернутися із 

позовом до суду. 

На підставі вивчених документів, керуючись статтями 151, 153, 155, 

157 Сімейного кодексу України, пунктом 73 Порядку провадження органами 

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

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24.09.2008 року 

№866, враховуючи вік дитини та рішення комісії з питань захисту прав 

дитини селищної ради від 21.01.2022 року № 3, виконавчий комітет селищної 

ради встановив наступний порядок участі батька Величенка Івана 

Богдановича, 14.06.1991 року народження у вихованні дитини Величенко 

Дарини Іванівни, 08.07.2020 року народження: 

- в першу суботу місяця і третю неділю місяця з 10 год. 00 хв. до 

18 год. 00 хв. у присутності матері, за місцем проживання дитини.   

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                   Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                      № 456-17/2022 

 

Про комісію з питань захисту  

прав дитини селищної ради 

 

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

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

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

дитини», підпункту 2 пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 

04.08.2021 року №843 «Деякі питання соціального захисту дітей, 

влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм 

власності та підпорядкування» та у зв’язку із кадровими змінами, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

1. Внести зміни до Положення про комісію з питань захисту прав 

дитини Богородчанської селищної ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету селищної ради від 04.03.2021 року №30-5/202, а саме 

розділ VI доповнити пунктом 6.5: 

«6.5. розглядає питання забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, 

влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, і 

соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених потреб протягом 

місяця після отримання від закладів повідомлень про 

влаштування/зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів». 

2. Затвердити новий склад комісії селищної ради з питань захисту прав 

дитини, що додається. 

3. Вважати такими, що втратили чинність додаток 2 до рішення 

виконавчого комітету селищної ради від 04.03.2021 року № 30-5/2021 «Про 

комісію з питань захисту прав дитини», рішення виконавчого комітету 

селищної ради від 13.05.2021 року №99-7/2021 «Про внесення змін у склад 

комісії з питань захисту прав дитини служби у справах дітей селищної ради» 

та від 16.09.2021 року №281-13/2021 «Про внесення змін у склад комісії з 

питань захисту прав дитини селищної ради». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

Селищний голова      Ростислав ЗАРЕМБА 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 27.01.2022 р. № 456-17/2022 

 

 

СКЛАД 

комісії селищної ради з питань захисту прав дитини 

 

Заремба Ростислав 

Дмитрович 

- селищний голова, голова комісії 

   

Бойчук Олександр 

Михайлович 

- заступник селищного голови, заступник  

голови комісії 

   

Римарук Василь  

Володимирович 

- начальник служби у справах дітей селищної 

ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Бігун Вікторія  

Петрівна 

 

- заступник начальника відділу 

«Богородчанського бюро правової 

допомоги» Івано-Франківського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  (за згодою) 

   

Гавришко Ольга  

Василівна 

- начальник відділу обслуговування громадян 

№1(сервісного центру) управління 

обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Івано-Франківській області (за згодою) 

   

Дрогомирецький 

Василь Михайлович 

- начальник управління «Центр надання 

соціальних послуг» Богородчанської 

селищної ради 

   

Колотайло Інна  

Ярославівна 

- начальник відділу соціальної роботи 

управління «Центр надання соціальних 

послуг» Богородчанської селищної ради 

   

Осташук Ольга 

Дмитрівна 

 

- 

головний спеціаліст відділу з питань 

соціально-правового захисту дітей та 

профілактики правопорушень служби у 

справах дітей Івано-Франківської районної 

державної адміністрації (за згодою) 

   

Перегінець Тетяна - інспектор ювенальної превенції Івано-



Василівна Франківського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Івано-Франківській області (за згодою) 

   

Пташник Святослава 

Зіновіївна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

селищної ради 

   

Здерко Марина 

Мирославівна 

- головний державний виконавець 

Богородчанського відділу державної 

виконавчої служби в Івано-Франківському 

районі Івано-Франківської області Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

(за згодою) 

   

Семків Ігор  

Романович 

- керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету селищної ради  

   

Стасів Володимир 

Орестович 

- начальник юридичного відділу апарату 

селищної ради 

   

Ходаровська Надія 

Петрівна 

- заступник директора комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної допомоги» селищної 

ради з питань охорони дитинства та 

материнства  

   

Штука Леся Василівна - завідувач сектору з питань сімейних форм 

виховання дітей служби у справах дітей 

селищної ради  

   

   

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                   Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 457-17/2022 

 

 

Про внесення змін до персонального  

складу міждисциплінарної команди  

 

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

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

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

постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року №585 «Про 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», рішення комісії з питань захисту прав дитини  

Богородчанської селищної ради від 21.01.2022 року №4 «Про внесення змін 

до персонального складу міждисциплінарної команди працівників суб’єктів 

виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо виконання 

індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах» та у зв’язку із кадровими змінами, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 Внести зміни до персонального складу міждисциплінарної команди 

затвердженого рішенням виконавчого комітету селищної ради від 06.04.2021 

року №71-6/2021 «Про затвердження персонального складу 

міждисциплінарної команди», враховуючи зміни, внесені рішенням 

виконавчого комітету від 13.10.2021 року №323-14/2021 «Про внесення змін 

до персонального складу міждисциплінарної команди», а саме: 

1. Вивести зі складу міждисциплінарної команди: 

- Колотайло Інну Ярославівну – начальника відділу соціальної роботи 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Богородчанської 

селищної ради»; 

- Іванишин Ірину Іванівну – фахівця із соціальної роботи відділу 

соціальної роботи комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради»; 

- Парфан Лілію Миколаївну – фахівця із соціальної роботи відділу 

соціальної роботи комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради»; 



- Амброзяк Наталію Михайлівну – практичного психолога Заберезької 

гімназії; 

- Боднарук Ірину Леонідівну – діловода Грабовецького старостинського 

округу №6; 

- Руду Надію Іванівну – завідувача ФАПу с. Грабовець; 

- Середюк Марію Михайлівну – завідувача ФАПу с. Старуня (Ластівці). 

 

2. Ввести до складу міждисциплінарної команди: 

-  Колотайло Інну Ярославівну – начальника відділу соціальної роботи 

управління «Центр надання соціальних послуг» Богородчанської селищної 

ради; 

-  Іванишин Ірину Іванівну – фахівця із соціальної роботи відділу 

соціальної роботи управління «Центр надання соціальних послуг» 

Богородчанської селищної ради; 

-  Парфан Лілію Миколаївну – фахівця із соціальної роботи відділу 

соціальної роботи управління «Центр надання соціальних послуг» 

Богородчанської селищної ради; 

-  Кобилянського Василя Романовича – практичного психолога 

Заберезької гімназії; 

-  Олексин Віру Миколаївну – фельдшера ФАПу c. Грабовець; 

-  Підцак Ірину Володимирівну – діловода Грабовецького 

старостинського округу. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 458-17/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Насадюка Михайла 

Костянтиновича: селище Богородчани, вул. Могильницького, 1-А/14 

 

Розглянувши заяву гр. Насадюка Михайла Костянтиновича про 

присвоєння поштової адреси гаражу по вул. Могильницького в  

селищі Богородчани, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

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

2004 року № 1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Насадюка Михайла 

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

селище Богородчани, вул. Могильницького, 1-А/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  
 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 459-17/2022  

 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Хмарного Івана 

Ілліча 

 

  

Розглянувши заяву гр. Хмарного Івана Ілліча про зміну  

поштової адреси об'єкту нерухомого майна в селі Жураки, керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

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

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

Україні», 
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Хмарного Івана 

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

вул. Лесі Українки, 35, на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, село Жураки, вул. Лесі Українки, 35 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у пункті 

1 цього рішення, провести державну реєстрацію права власності на нерухоме 

майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                           Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 460-17/2022 

 

                        

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Попович Жанни 

Петрівни 

  

Розглянувши заяву гр. Попович Жанни Петрівни про зміну 

поштової адреси житловому будинку в селі Грабовець, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

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

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

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

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

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

Україні», 
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Попович Жанни 

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

село Грабовець, вул. Бойчука, 87, на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Грабовець, вул. Бойчука, 87 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 

цього рішення, провести державну реєстрацію права власності на 

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 461-17/2022 

 

 

Про надання відділу освіти молоді та спорту Богородчанської селищної 

ради дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 53 в селищі 

Богородчани до центральної мережі водопостачання та водовідведення  

 

 

         Розглянувши заяву начальника відділу освіти молоді та спорту 

Богородчанської селищної ради Святослави Пташник про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання приміщення 

відділу по вул. Шевченка, 53 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 відділу освіти молоді та спорту Богородчанської селищної 

ради дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 53 в селищі 

Богородчани до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 462-17/2022 

 

 

Про надання ТОВ «Санаторій відпочинку та туризму Бистриця» дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання приміщення по 

вул. Тиха, 2/1 в селищі Богородчани до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву про надання дозволу на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання приміщення ТОВ «Санаторій 

відпочинку та туризму Бистриця» по вул. Тиха, 2/1 в селищі Богородчани  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 ТОВ «Санаторій відпочинку та туризму Бистриця» дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

приміщення по вул. Тиха, 2/1 в селищі Богородчани до центральної 

мережі водопостачання та водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 463-17/2022 

 

 

Про надання гр. Мартинець Вірі Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Могильницького, 3 до центральної мережі водовідведення 

 

 

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

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

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

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Мартинець Вірі Михайлівні  дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Могильницького, 3 до центральної мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 
 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 464-17/2022 

 

 

Про надання гр. Князькову Івану Петровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 49 до центральної мережі водовідведення 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Князькова І. П. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 49 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. Князькову Івану Петровичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 49 до центральної мережі 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання дозволу на  проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 465-17/2022 

 

 

Про надання гр. Жупник Любові Петрівні 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. Жупник Любові Петрівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Жупник Любові Петрівні, 28.09.2002 р. н., 

жительці села Ластівці, вул. Л. Українки, 114. 

 

2. Видати гр. Жупник Любові Петрівні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

  

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 466-17/2022 

 

 

Про надання гр. Дутковському Ігорю Васильовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Дутковського Ігоря 

Васильовича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Дутковському Ігорю Васильовичу, 17.07.1984 р. 

н., жителю села Жураки, вул. Б. Хмельницького, 2. 

 

2. Видати гр. Дутковському Ігорю Васильовичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                   № 467-17/2022 

 

 

Про надання гр. Ковальчук Руслані Василівні статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Ковальчук Руслани 

Василівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Ковальчук Руслані Василівні, 29.03.1976 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Тиха, 4. 

 

2. Видати гр. Ковальчук Руслані Василівні посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 468-17/2022 

 
 

Про надання гр. Зубику Роману Івановичу дозволу на укладання 

договору на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності 

  

         Розглянувши заяву гр. Зубика Р. І. про надання дозволу на укладання 

договору на право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по  

вул. Лятишевського, в селищі Богородчани, керуючись Законом України 

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

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

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності» від 21.10.2011 року № 244,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 
 

1. Надати гр. Зубику Роману Івановичу дозвіл на укладання договору 

на право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

по вул. Лятишевського в селищі Богородчани, Івано-Франківського 

району, Івано-Франківської області. 

 

2. Виконавчому комітету Богородчанської селищної ради укласти з 

гр. Зубиком Романом Івановичем договір на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності. 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                       Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                      № 469-17/2022 

 

 

Про розгляд звернення 

громадянки Гривул Лідії Корніївни 

жительки села Саджава 

 
         Розглянувши звернення громадянки Гривул Лідії Корніївни жительки 

села Саджава щодо надання можливості облаштування проїзду до жилого 

будинку вул. Надрічна, 30, керуючись Державними будівельними нормами 

України «Планування та забудова території ДБН Б.2.2-12:2019» п. 6.1 Зона 

житлової забудови, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Погодити громадянці Гривул Лідії Корніївні жительці села Саджава 

облаштування до жилого будинку по вул. Надрічна, 30, односмугового 

проїзду шириною 3,5 метра за рахунок земельної ділянки комунальної 

власності Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

2. Проведення робіт, зазначених в пункті 1 даного рішення, здійснити без 

залучення коштів місцевого бюджету з урахуванням вимог Державних 

будівельних норм України «Планування та забудова території ДБН Б.2.2-

12:2019», Земельного кодексу України, Водного кодексу України.  

3. Врахувати зміни при коригуванні генплану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 січня 2022 року            смт Богородчани                       № 470-17/2022 

 

 

Про надання дозволу неповнолітньому  

Гасюку Святославу Романовичу на укладення  

договору купівлі-продажу земельної ділянки  

та житлового будинку із господарськими будівлями  

і спорудами з Андріїв Тамарою Михайлівною,  

за згодою матері Гасюк Надії Павлівни та  

батька Гасюка Романа Михайловича 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 32 Цивільного кодексу України, статті 18 Закону України 

«Про охорону дитинства», пунктів 66, 67 Порядку провадження органами  

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

№ 866, статті 177 Сімейного кодексу України, статті 12 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 21.01.2022 року № 5 «Про доцільність надання дозволу 

неповнолітньому Гасюку Святославу Романовичу на укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку із господарськими 

будівлями і спорудами з Андріїв Тамарою Михайлівною, за згодою матері 

Гасюк Надії Павлівни та батька Гасюка Романа Михайловича»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 1. Надати дозвіл неповнолітньому Гасюку Святославу Романовичу, 

06.03.2007 року народження, жителю смт Богородчани, вул. Вишнева, 

буд. №4, на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 

кадастровий номер 262045510:01:001:1377 та житлового будинку із 

господарськими будівлями і спорудами, які знаходяться за адресою: 

вул. Петраша І., буд. №29, смт Богородчани Богородчанської територіальної 

громади, Івано-Франківського району з Андріїв Тамарою Михайлівною, 

08.05.1979 року народження, жителькою с. Підгір’я, вул. Довбуша, буд. №6, 

за згодою матері Гасюк Надії Павлівни, 19.10.1981 року народження та 



батька Гасюка Романа Михайловича, 25.04.1980 року народження, жителів 

смт Богородчани, вул. Вишнева, буд. №4. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 


