
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 08 квітня 2022 року № 21 

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. 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 

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 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

Відсутні члени виконкому: 
 

М. Михайлюк, В. Приймак, С. Сікора,  С. Федорко, М. Яцейко,                                

М. Павликівська 

   

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 



1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про виконання селищного бюджету, затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету за І квартал 2022 року. 

2. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

3. Про виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету. 

4. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року  № 69-3/2020. 

5. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Зеленюка В. М. відносно неповнолітньої Зеленюк М. В. 

6. Про надання дозволу Бугері Л.М. на реєстрацію місця проживання 

малолітньої дитини Бугери О.І. 

7. Про подання заяви щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб 

від імені малолітньої дитини, яка прибула без законного представника 

або інших осіб. 

8. Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» тарифу на теплову енергію (її 

виробництво, транспортування та постачання) для бюджетних установ. 

9. Про закінчення опалювального сезону 2021/22 року.  

10.  Про надання гр. Петрицькому Сергію Миколайовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

11.  Про надання гр. Петришину Василю Михайловичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

12.  Про надання гр. Каралаш Ользі Володимирівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

13.  Про надання гр. Зарубі Ярославу Михайловичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

14.  Про надання гр. Гавран Світлані Романівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

15.  Про надання гр. Урсуляк Галині Василівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

16.  Про надання гр. Лисишин Валентині Юріївні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

17.  Про надання ТзОВ «Сортове насіння» дозволу на укладання договору 

про тимчасове використання елементів благоустрою, площею 0, 0027 га 

для розміщення кіоску «Насіння» по вул. Лятишевського в селищі 

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

18.  Про організацію роботи та забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану в Богородчанській територіальній громаді. 

19.  Про направлення пропозиції про визнання гр. Яковенчука Андрія 

Вікторовича опікуном бабусі Сегін Олександри Миколаївни. 

20.  Про надання Глибівському старостинському округу № 9 дозволу на 

зрізання дерев та кущів. 

21.  Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на 

розчистку чагарників. 



22.  Про надання Похівському старостинському округу № 4 дозволу на 

зрізання дерев. 

23.  Про надання гр. Корній Мирославі Ярославівні дозволу на зрізання 

дерева. 

24.  Про надання гр. Остапчук Тетяні Богданівні дозволу на зрізання дерева.  

25.  Про надання гр. Басарабу Володимиру Ярославовичу дозволу на 

розчистку чагарників. 

26.  Про надання гр. Боднарук Євдокії Федорівні дозволу на зрізання дерев 

та кущів. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 22 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про виконання селищного бюджету, затвердження звіту про 

виконання селищного бюджету за І квартал 2022 року. 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 487-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 488-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про виділення коштів із резервного фонду селищного 

бюджету.  

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 489-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

4. Слухали: Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

захисту населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року  № 69-3/2020.  

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 490-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Зеленюка В. М. відносно неповнолітньої             

Зеленюк М. В.  

Доповідав: В. Римарук 



Вирішили: рішення № 491-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про надання дозволу Бугері Л.М. на реєстрацію місця 

проживання малолітньої дитини Бугери О.І.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 492-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

7. Слухали: Про подання заяви щодо взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб від імені малолітньої дитини, яка прибула без 

законного представника або інших осіб.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 493-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» тарифу на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для 

бюджетних установ.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 494-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про закінчення опалювального сезону 2021/22 року. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 495-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

10.  Слухали: Про надання гр. Петрицькому Сергію Миколайовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 496-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.  Слухали: Про надання гр. Петришину Василю Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 497-21/2022 додається. 

Одноголосно 

В. Петришин не голосував 

 

12.  Слухали: Про надання гр. Каралаш Ользі Володимирівні статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 498-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 



13.  Слухали: Про надання гр. Зарубі Ярославу Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 499-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

14.  Слухали: Про надання гр. Гавран Світлані Романівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 500-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

15.  Слухали: Про надання гр. Урсуляк Галині Василівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 501-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

16.  Слухали: Про надання гр. Лисишин Валентині Юріївні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 502-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

17.  Слухали: Про надання ТзОВ «Сортове насіння» дозволу на укладання 

договору про тимчасове використання елементів благоустрою, площею 

0, 0027 га для розміщення кіоску «Насіння» по вул. Лятишевського в 

селищі Богородчани, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 503-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

18.  Слухали: Про організацію роботи та забезпечення заходів правового 

режиму воєнного стану в Богородчанській територіальній громаді. 

Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 504-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

19.  Слухали: Про направлення пропозиції про визнання гр. Яковенчука 

Андрія Вікторовича опікуном бабусі Сегін Олександри Миколаївни. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 505-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

20.  Слухали: Про надання Глибівському старостинському округу № 9 

дозволу на зрізання дерев та кущів.   

Доповідав: Р. Заремба 



Вирішили: рішення № 506-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

21.  Слухали: Про надання Жураківському старостинському округу № 5 

дозволу на розчистку чагарників.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 507-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

22.  Слухали: Про надання Похівському старостинському округу № 4 

дозволу на зрізання дерев.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 508-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

23.  Слухали: Про надання гр. Корній Мирославі Ярославівні дозволу на 

зрізання дерева.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 509-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

24.  Слухали: Про надання гр. Остапчук Тетяні Богданівні дозволу на 

зрізання дерева.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 510-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

25.  Слухали: Про  надання гр. Басарабу Володимиру Ярославовичу 

дозволу на розчистку чагарників. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 511-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

26.  Слухали: Про надання гр. Боднарук Євдокії Федорівні дозволу на 

зрізання дерев та кущів.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 512-21/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року         смт Богородчани                      № 487-21/2022 

 

 

Про виконання селищного 

бюджету, затвердження звіту 

про виконання селищного бюджету  

за I квартал 2022 року 

 

 

За I квартал 2022 року до загального фонду бюджету селищної ради 

надійшло доходів в сумі 82 212,8 тис. грн., що на 26 525,7 тис. грн. більше  ніж 

за I квартал 2021 року та на 16 401,3 тис. грн. більше уточнених планових 

показників на I квартал 2022 року, в тому числі:     

- власні доходи – 50 057,9 тис. грн. або 149,1 відсоток (+16 489,1 тис. 

грн.) до уточненого плану на I квартал 2022 р. 

- базова дотація – 3 941,1 тис. грн., або 100,0 відсотків до  уточненого 

плану на I квартал 2022 р. 

- освітня субвенція з державного бюджету – 25 113,3 тис. грн., або 

100,0 відсотків до уточненого плану на I квартал 2022 р. 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 500,9 тис. грн., або 

100,0 відсотків до уточненого плану на I квартал 2022 р. 

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 1476,0 тис. грн., або 100,0 

відсотків до уточненого плану на I квартал 2022 р.  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 331,8 тис. грн., або 82,2 

відсотки до уточненого плану на I квартал 2022 р. 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

держаного бюджету – 83,7 тис. грн., або 87,3 відсотки до уточненого плану на 

I квартал 2022 р. 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 19,3 тис. грн., або 83,5 відсотків 

до уточненого плану на I квартал 2022 р. 



- субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 

охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 

станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 688,8 тис. грн. або 

100,0 відсотків на I квартал 2022 р.  
 

До  спеціального фонду надійшло доходів в сумі 583,8 тис. грн. або 22,5 

відсотків до уточненого плану на I квартал 2022 року. 
 

 Питома вага власних доходів у загальному обсязі надходжень до 

селищного бюджету складає 60,9 відсотків.           

    

Загальний обсяг видатків бюджету Богородчанської селищної  

територіальної громади за І-й квартал 2022 року складає 68 923,5 тис. грн., 

що становить 82,9 % до затвердженого розпису з урахуванням змін за  І-й 

квартал 2022 року, зокрема: видатки загального фонду – 68 455,7 тис. грн.;  

видатки спеціального фонду –  467,8 тис. грн. 

 

Структура видаткової частини бюджету у звітному періоді мала 

соціальну спрямованість, так на соціальні виплати та за І-й квартал 2022 року 

спрямовано – 92,9 % від загального обсягу  видатків загального фонду. 

         

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Інформацію фінансового управління селищної ради про виконання 

селищного бюджету за I квартал 2022 року прийняти до уваги згідно з 

Додатками 1, 2. 

2. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за I квартал    2022 

року згідно з Додатком 3. 

3. Контроль за виконанням 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 08 квітня 2022 року         смт Богородчани                      № 488-21/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтями 78, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 26 

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

«Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 

15.03.2022 року №2134-IX, згідно постанови КМУ від 11.03.2022 року № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» та листів селищної ради від 07.04.2022 року №19, відділу 

освіти, молоді та спорту селищної ради від 05.04.2022 року  № 95/01-14 та від 

07.04.2022 року №99/01-14, КНП «Центр первинної медичної допомоги» 

Богородчанської селищної ради від 05.04.2022 року №93,                             КНП 

«Богородчанська центральна лікарня» Богородчанської селищної ради від 

24.03.2022 року №414, КП «Богородчанське виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» Богородчанської селищної ради 

від 28.03.2022 року №62, 1-го державного пожежно-рятувального загону      ГУ 

ДСНС в Івано-Франківській області від 01.04.2022 року №169/01-16, 

Богородчанського ВЖРЕПу від 06.04.2022 року №49,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. З метою приведення показників селищного бюджету у відповідність 

показників соціально-економічного розвитку територіальної громади, 

своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення 

заходів мобілізації людських, транспортних ресурсів та заходів територіальної 

оборони, враховуючи поточне виконання селищного бюджету за І-й квартал 

2022 року, збільшити дохідну частину селищного бюджету за рахунок 

поступлень податку на доходи фізичних осіб в сумі           3 869 920,00 гривень, 



при цьому збільшити річні асигнування розпорядникам коштів селищного 

бюджету згідно з додатком. 

2. Внести зміни до додатку 1 до рішення селищної ради від 28.01.2022 

року №168-4/2021 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік»,     

а саме: по головному розпоряднику коштів «Селищна рада» зменшити річні 

асигнування по об’єкту «ВЖРЕПу на послуги фінансового лізингу для 

придбання комунальної техніки» в сумі 150 000,00 гривень, при цьому 

збільшити річні асигнування на виконання програми «Запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та 

забезпечення пожежної безпеки в Богородчанській громаді на                    2021-

2025 роки» в сумі 150 000,00 гривень та здійснити передачу із спеціального 

фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету до загального фонду 

селищного бюджету. 

 

3. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по селищній раді: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з 

територіальної оборони» (програма проведення заходів формування 

підрозділів територіальної оборони) КЕКВ 2210 в сумі 111 000,00 гривень, 

при цьому збільшити річні асигнування КПКВК «Заходи та роботи з 

територіальної оборони» (програма проведення заходів формування 

підрозділів територіальної оборони) КЕКВ 3210 в сумі 111 000,00 гривень 

та здійснити передачу із загального фонду селищного бюджету до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету. 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0113112 «Заходи державної політики 

з питань дітей та їх соціального захисту» (програма соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки) КЕКВ 2210 в сумі 18 000,00 гривень 

та КЕКВ 2240 в сумі 5 100,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування  КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей 

та їх соціального захисту» (програма соціального захисту і підтримки 

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

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності 

на 2021-2025 роки) КЕКВ 2230 в сумі 23 100,00 гривень. 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з 

територіальної оборони» (програма проведення заходів формування 

підрозділів територіальної оборони) КЕКВ 3210 в сумі                            111 

000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування КПКВК 8240  

«Заходи та роботи з територіальної оборони» (програма проведення 

заходів формування підрозділів територіальної оборони) КЕКВ 3110 в сумі 

111 000,00 гривень. 

 



4. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів 

селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

5. Контроль за виконанням 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 08 квітня 2022 року         смт Богородчани                      № 489-21/2022 

 

 

Про виділення коштів із резервного  

фонду селищного бюджету  

 

 

У зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України, 

відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про 

введення воєнного стану», на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2022 року №175 «Тимчасовий порядок виділення та 

використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», 

враховуючи висновок начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення селищної ради, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) виділити кошти 

з резервного фонду селищного бюджету в сумі 344 490 гривень, згідно з 

додатком. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 08.04.2022 р. № 489-21/2022 

 

 

Розподіл 

коштів резервного фонду селищного бюджету 

 

 

 

Назва 

головного 

розпорядника 

 

 

Короткий зміст 

 

Сума,  

грн. 

Джерело 

покриття 

 

 

Селищна рада 

У зв’язку з воєнним станом та 

веденням активних бойових дій на 

території України: 

з метою недопущення виникнення 

надзвичайної ситуації,  для 

забезпечення безперебійної подачі 

електропостачання до водонасосної 

станції № 1, виділити кошти на 

придбання дизельного генератора, 

при цьому здійснити передачу 

коштів з загального фонду 

селищного бюджету до 

спеціального фонду селищного 

бюджету: 

 КП «Богородчанське  

ВУВКГ» - 337 590 грн. 

для організації надання першої 

медичної допомоги військово-

службовцям та бійцям, виділити 

кошти на: 

 придбання кровоспинних 

джгутів - 6 900 грн. 

 

344 490 

 

 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

 Всього 344 490  

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                    Ігор СЕМКІВ 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року       смт Богородчани                      № 490-21/2022 

 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки,  

затвердженої рішенням селищної ради   

від 24.12.2020 року № 69-3/2020 

 

 

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

постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану» та від 28.02.2022 року №168 «Питання деяких виплат 

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, 

поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», з метою соціальної 

підтримки сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України, 

добровольців Сил територіальної оборони та інших учасників воєнних дій під 

час воєнного стану, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту населення 

Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 

селищної ради від 24.12.2020 року № 69-3/2020, а саме: 

доповнити розділ VІІ «Напрями діяльності та заходи, джерела та обсяги 

фінансування Програми» пунктами 6.1.1 та 6.1.2 згідно додатку.  

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова                                                       Ростислав ЗАРЕМБА



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 08.04.2022 р. № 490-21/2022 

 

VII. Напрями діяльності та заходи, джерела та обсяги фінансування Програми 
 

№ з/п Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

Виконавець  Джерело фінансування 

Всього  2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Підтримка та виплата допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців, особам рядового і начальницького складу, поліцейських, 

учасникам добровольчих формувань та учасникам Сил територіальної оборони під час дії воєнного стану 

 

6.1.1 Соціальна 

підтримка та 

виплата 

допомоги 

сім’ям 

загиблих, 

що включені 

в перелік 

постанови 

КМУ від 

28.02.2022 

року №168 

Виплата одноразової грошової 

допомоги сім’ям загиблих, що 

включені у пункті 1 постанови 

Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2022 р. № 168 

«Питання деяких виплат 

військовослужбовцям, особам 

рядового і начальницького 

складу, поліцейським та їх 

сім’ям під час дії воєнного 

стану» у розмірі 20 тис. грн. 

2021-2025 Управління 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Богородчанськ

ої селищної 

ради 

 В 

межах 

кошто-

рисних 

призна

-чень 

В 

межах 

кошто-

рисних 

призна

-чень 

В 

межах 

кошто-

рисних 

призна

-чень 

В межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

6.1.2 Соціальна 

підтримка та 

виплата 

допомоги 

сім’ям 

загиблих, 

що не 

включені в 

перелік 

Виплата одноразової грошової 

допомоги сім’ям загиблих, що 

не включені у пункті 1 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2022 р. № 

168 «Питання деяких виплат 

військовослужбовцям, особам 

рядового і начальницького 

складу, поліцейським та їх 

2021-2025 Управління 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Богородчанськ

ої селищної 

ради 

 В 

межах 

кошто-

рисних 

призна

-чень 

В 

межах 

кошто-

рисних 

призна

-чень 

В 

межах 

кошто-

рисних 

призна

-чень 

В межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 



постанови 

КМУ від 

28.02.2022 

року №168 

(учасники 

добровольчи

х формувань 

та учасники 

Сил 

територіальн

ої оборони) 

сім’ям під час дії воєнного 

стану» у розмірі 200 тис. грн. 

          

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                              Ігор СЕМКІВ



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року          смт Богородчани                    № 491-21/2022 

 

 

 

Про затвердження висновку 

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Зеленюка В.М. 

відносно неповнолітньої Зеленюк М.В. 

 

 

Керуючись статтями ст. 150, 155, 164, 165, 166, 180 Сімейного кодексу 

України, ст. 3, 45, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, 

ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ст. 12 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», Постановою Пленуму 

ВСУ № 3 від 30 березня 2007 р. «Про практику застосування судами 

законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та 

поновлення батьківських прав», враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 04.04.2022 року 

№09 «Про надання висновку щодо доцільності  позбавлення батьківських 

прав Зеленюка Василя Михайловича, щодо неповнолітньої Зеленюк 

Маріанни Василівни», та з метою створення належних умов для реалізації 

прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності  позбавлення батьківських 

прав Зеленюка Василя Михайловича, 22.05.1963 року народження, щодо 

неповнолітньої Зеленюк Маріанни Василівни, 06.03.2006 року народження. 



 

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

подати позовну заяву до суду про доцільність позбавлення батьківських 

прав Зеленюка Василя Михайловича, 22.05.1963 року народження, жителя 

с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 38, відносно неповнолітньої Зеленюк 

Маріанни Василівни, 06.03.2006 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 08.04.2022 р. № 491- 21/2022            

 

 

Висновок 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Зеленюка Василя 

Михайловича відносно неповнолітньої Зеленюк Маріанни Василівни 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

04.04.2022 року розглянула матеріали, подані службою у справах дітей 

Богородчанської селищної ради щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Зеленюка Василя Михайловича, 22.05.1963 року 

народження, відносно неповнолітньої Зеленюк Маріанни Василівни, 

06.03.2006 року народження, жительки с. Грабовець, вул. Набережна, 

буд. № 38. 

Встановлено, що 15.09.1990 року Зеленюк Марія Федорівна 

одружилися з Зеленюком Василем Михайловичем, у шлюбі у них 

народилася дочка Маріанна. Однак, згідно з рішенням Богородчанського 

районного суду від 27.06.2006 року, справа № 2-392, малолітню дочку 

Зеленюк Маріанну Василівну було відібрано у Зеленюк Марії Федорівни та 

Зеленюка Василя Михайловича без позбавлення батьківських прав, 

передавши на опіку службі у справах неповнолітніх Богородчанської 

районної державної адміністрації. 

Згідно розпорядження Богородчанської районної державної 

адміністрації від 19.07.2006 року № 228 дитину Зеленюк Маріанну 

Василівну було влаштовано в Надвірнянський будинок дитини. 

Розпорядженням Богородчанської районної державної адміністрації 

від 19.05.2010 року № 166 малолітню Зеленюк Маріанну Василівну було 

влаштовано під опіку дідуся Дикого Федора Дмитровича. Однак, згідно 

розпорядження Богородчанської районної державної адміністрації від 

27.08.2012 року № 324, дідуся Дикого Федора Дмитровича було звільнено 

від здійснення повноважень опікуна. 

Відповідно до розпорядження Богородчанської районної державної 

адміністрації від 11.07.2013 року № 222 малолітню Зеленюк Маріанну 

Василівну було влаштовано під опіку бабусі Мандзюк Марії Петрівни. 

Встановлено, що матір дитини померла 28.05.2015 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим виконавчим комітетом 

Грабовецької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської 

області від 08.06.2015 року серія І-НМ № 211509. 

Згідно з довідкою Грабовецького старостинського округу № 6 

Богородчанської селищної ради від 26.01.2022 року № 74/11.06-31, за 

адресою: с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 38 зареєстровані: Зеленюк 

Василь Михайлович, 22.05.1963 року народження, Зеленюк Маріанна 

Василівна, 06.03.2006 року народження, Зеленюк Василь Васильович, 

22.03.2000 року народження. 



Відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов, 

виданого Грабовецьким старостинським округом № 6 Богородчанської 

селищної ради від 24.01.2022 року № 11/11.06-37, встановлено, що за 

адресою: с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 38, ніхто не проживає, 

будинок та подвір’я знаходяться в занедбаному стані, будинок потребує 

капітального ремонту. 

Зеленюк Василь Михайлович надав нотаріально посвідчену заяву від 

11.01.2022 року, засвідчену приватним нотаріусом Івано-Франківського 

районного нотаріального округу, Любінець О.П., зареєстрованою в реєстрі 

під № 22 про те, що відмовляється від виховання та утримання своєї дитини 

Зеленюк Маріанни Василівни, 06.03.2006 року народження, та просить, 

щоб його позбавили батьківських прав. 

Згідно з довідкою Вікторівського старостинського округу № 3 

Галицької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області від 28.01.2022 року № 68/13-13, встановлено, що до складу сім’ї за 

адресою: с. Вікторів, вул. Федика, буд. № 399, входять: Мандзюк Марія 

Петрівна, 31.10.1953 року народження, Зеленюк Маріанна Василівна, 

06.03.2006 року народження (проживає без реєстрації), Мандзюк Микола 

Петрович, 11.07.1962 року народження (не проживає за місцем реєстрації), 

Довбуш Іванна Василівна, 10.07.1994 року народження (проживає без 

реєстрації), Зеленюк Василь Васильович, 22.03.2000 року народження 

(проживає без реєстрації). 

Відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов, 

виданого Вікторівським старостинським округом № 3 Галицької міської 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області від 

28.01.2022 року № 7/13-08, встановлено, що за адресою: с. Вікторів, вул. 

Федика, буд. № 399, умови проживання задовільні, бабуся піклується про 

свою внучку Маріанну, про її здоров’я, дівчинка має свій куток, ліжко, стіл, 

шафку для одягу та книг, а також все необхідне. 

У своїх поясненнях неповнолітня дитина Зеленюк Маріанна Василівна 

стверджує, що не заперечує щодо позбавлення батьківських прав свого 

батька, Зеленюка Василя Михайловича, оскільки батько не проживає з нею 

від її народження, не займається її вихованням, не цікавиться навчанням, 

здоров’ям. Дівчинка проживає з своєю бабусею Мандзюк Марією 

Петрівною у с. Вікторів з 2013 року. Бабуся піклується про неї, займається 

її вихованням, навчанням та утриманням. 

Згідно з довідкою та характеристикою від 27.01.2022 року № 02-05/11 

Рогатинської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради, 

Зеленюк Маріанна Василівна, навчається в 9 класі. Встановлено, що 

Маріанна правильно відтворює до половини обсягу навчального матеріалу, 

має позитивне, але недостатньо виразне, стале та дійове ставлення до 

навчання, потребує стимулювання діяльності з боку вчителя. Також 

встановлено, що батько не провідував дитину в школі.  

З пояснень свідка Мороз Марії Миколаївни, 19.07.1963 року 

народження, жительки с. Грабовець, вул. Козацька, буд. № 8-А, яка 

являється старостою Грабовецького старостинського округу № 6 



Богородчанської селищної ради, встановлено, що Зеленюк Василь 

Михайлович не займався вихованням дочки Маріанни, враховуючи сімейні 

обставини після народження дитина була влаштована у Надвірнянський 

будинок дитини, а пізніше була влаштована під опіку дідуся. Вихованням 

та матеріальним утриманням дитини Зеленюк Василь Михайлович не 

займався. На даний час дитина проживає в с. Вікторів Галицької 

територіальної громади та перебуває під опікою бабусі. 

З пояснень свідка Мандзюк Марії Петрівни, 31.10.1953 року 

народження, жительки с. Вікторів, вул. Федика, буд. № 399, яка являється 

бабусею неповнолітньої Зеленюк Маріанни Василівни, встановлено, що 

Зеленюк Василь Михайлович ніколи не проживав з дочкою, 

зарекомендував себе з негативної сторони, не займався вихованням дитини, 

не цікавився її життям, здоров’ям та навчанням. З 2013 року Маріанну було 

влаштовано під опіку бабусі, яка сама займається вихованням та 

утриманням дитини. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 09 

від 04.04.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що 

доцільно позбавити батьківських прав, Зеленюка Василя Михайловича, 

22.05.1963 року народження, відносно неповнолітньої Зеленюк Маріанни 

Василівни, 06.03.2006 року народження, жительки с. Грабовець, 

вул. Набережна, буд. № 38. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                             Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року         смт Богородчани                      № 492-21/2022 

 

Про надання дозволу   

Бугері Л.М. на реєстрацію  

місця проживання малолітньої  

дитини Бугери О.І.  

 

         

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», рішенням комісії з 

питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 04.04.2022 

року №10 «Про доцільність надання Бугері Любові Миронівні, 29.10.1988 

року народження, жительці с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, буд. №812, 

дозволу на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини Бугери 

Олександра Івановича, 14.11.2021 року народження, без згоди батька Бугери 

Івана Мироновича, 25.05.1982 року народження, жителя с. Підгір’я, 

вул. Набережна, буд. №1, та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Надати Бугері Любові Миронівні, 29.10.1988 року народження, 

жительці с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, буд. №812, дозвіл на реєстрацію 

місця проживання новонародженої дитини Бугери Олександра Івановича, 

14.11.2021 року народження, за адресою: с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 

буд. №812, без згоди батька Бугери Івана Мироновича, 25.05.1982 року 

народження, жителя с. Підгір’я, вул. Набережна, буд. №1.  

2.  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 08 квітня 2022 року          смт Богородчани                     № 493-21/2022 

 

 

Про подання заяви щодо взяття на облік  

внутрішньо переміщених осіб від імені  

малолітньої дитини, яка прибула без  

законного представника або інших осіб 

 

  

У зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України, 

відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року 

«Про введення воєнного стану», на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з метою 

збереження життя і здоров’я дітей в умовах воєнного стану,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Доручити начальнику служби у справах дітей селищної ради 

Римаруку Василю Володимировичу подавати заяву про взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб від імені малолітньої дитини, яка прибула без 

супроводження законного представника, родича (баба, дід, прабаба, прадід, 

повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчима, мачухи. 

2. 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 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                   № 494 -21/2022 

 

 

 

Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» 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 04.04.2022 року, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити з 01 квітня і до кінця опалювального сезону 2021/22 

року для ТОВ «Біоальтернатива» тариф 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 3471,70 грн за 1 Гкал (без ПДВ) та 4166,04 

грн за 1 Гкал (з ПДВ). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Богородчанської селищної ради від 27 січня 2022 року № 451-17/2022. 
 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                     № 495 -21/2022 

 

 

Про закінчення опалювального сезону 2021/22 року 

 

            Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 «Про затвердження Правил 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення» (із змінами), п. 1 розпорядження облдержадміністрації від 

31.03.2022 року № 126 «Про закінчення опалювального сезону 2021/22 

року»,                                                                                                                                                    

 

виконком селищної ради вирішив:                                                                                           

 

1. Закінчити опалювальний сезон 2021/22 року для ДП 

«Теплокомуненерго» та котелень бюджетних установ 15 квітня 2022 

року. 

 

2. За умови перевищення середньої добової температури зовнішнього 

повітря 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб, що передбачено 

пунктом 7.9.4 Правил технічної експлуатації теплових установок і 

мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 

України від 14.02.2007 року № 71, опалювальний сезон 2021/22 року 

закінчити раніше визначеного терміну. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання рішення та узагальнення 

інформації покласти на відділ економічного розвитку, інвестицій та 

інфраструктури (Д. Карабет). 

 

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 08 квітня 2022 року       смт Богородчани                      № 496 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Петрицькому Сергію Миколайовичу 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. Петрицького Сергія 

Миколайовича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Петрицькому Сергію Миколайовичу, 27.08.1962 р. 

н., жителю села Жураки, вул. Богуна, 5. 

 

2. Видати гр. Петрицькому Сергію Миколайовичу посвідчення 

відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 497 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Петришину Василю Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Петришина Василя 

Михайловича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Петришину Василю Михайловичу, 15.06.1962 р. н., 

жителю села Хмелівка, вул. Лесі Українки, 27 А. 

 

2. Видати гр. Петришину Василю Михайловичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 
  



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                     № 498 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Каралаш Ользі Володимирівні статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Каралаш Ольги 

Володимирівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Каралаш Ользі Володимирівні 30.04.1966 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Січових Стрільців, 55 А. 

 

2. Видати гр. Каралаш Ользі Володимирівні посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 499 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Зарубі Ярославу Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

         Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Заруби Ярослава 

Михайловича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Зарубі Ярославу Михайловичу, 28.10.1961 р. н., 

жителю села Хмелівка, вул. Січових Стрільців, 5. 

 

2. Видати гр. Зарубі Ярославу Михайловичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 
 

 
  

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 500 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Гавран Світлані Романівні 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. Гавран Світлани 

Романівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Гавран Світлані Романівні 22.06.1997 р. н., жительці 

села Хмелівка, вул. Лесі Українки, 6. 

 

2. Видати гр. Гавран Світлані Романівні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року         смт Богородчани                     № 501 -21/2022 
 

 

Про надання гр. Урсуляк Галині 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. Урсуляк Галини 

Василівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Урсуляк Галині Василівні 13.03.1962 р. н., жительці 

села Жураки, вул. Грушевського, 20. 

 

2. Видати гр. Урсуляк Галині Василівні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 502 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Лисишин Валентині Юріївні 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. Лисишин Валентини 

Юріївни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Лисишин Валентині Юріївні 14.09.1961 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Л. Українки, 6. 

 

2. Видати гр. Лисишин Валентині Юріївні посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                     № 503 -21/2022 

 
 

Про надання ТзОВ «Сортове насіння» дозволу на укладання договору 

про тимчасове використання елементів благоустрою, площею 0, 0027 га 

для розміщення кіоску «Насіння» по вул. Лятишевського в селищі 

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

 

         Розглянувши заяву управляючого корпоративними правами  

Говадзин Я. М., щодо надання дозволу на укладання договору про 

тимчасове використання елементів благоустрою, площею 0, 0027 га для 

розміщення кіоску «Насіння» 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 ТзОВ «Сортове насіння» дозвіл на укладання договору 

про тимчасове використання елементів благоустрою, площею 0, 0027 га для 

розміщення кіоску «Насіння» по вул. Лятишевського в селищі Богородчани, 

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

2. Виконавчому комітету Богородчанської селищної ради укласти 

договір з ТзОВ «Сортове насіння» про тимчасове використання елементів 

благоустрою, площею 0, 0027 га для розміщення кіоску «Насіння» по вул. 

Лятишевського в селищі Богородчани, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл. 

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 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                     № 504 -21/2022 

 

 

Про організацію роботи  

та забезпечення заходів 

правового режиму воєнного стану  

в Богородчанській територіальній громаді 

 

  

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України та з метою забезпечення оборони, своєчасного 

реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту 

населення Богородчанської територіальної громади, вводяться тимчасові 

обмеження прав та законних інтересів громадян, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. На час дії воєнного стану встановити особливий режим роботи 

Богородчанської селищної ради, згідно з яким: 

1.1. тимчасово обмежити доступ громадян України та інших осіб до 

адміністративної будівлі Богородчанської селищної ради, адмінбудівель 

старостинських округів, крім працівників відділів та депутатів селищної 

ради; 

1.2. доступ особам, запрошеним на засідання комісій, рад та інші 

заходи, надавати на підставі затверджених списків відповідальною особою 

за організацію та проведення заходу; 

1.3. припинити проведення особистого прийому громадян 

керівництвом селищної ради; 

1.4. звернення до Богородчанської селищної ради надсилати 

виключно засобами телекомунікаційного зв’язку, на електронну адресу 

(bogo.rada@ukr.net) та за контактним телефоном (0963265521) в письмовій 

формі у скриньці звернень; 

mailto:bogo.rada@ukr.net


1.5. виконавчим органам ради, підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форми власності здійснювати документообіг з 

Богородчанською селищною радою через електронну пошту; 

1.6. призупинити надання відповідей на звернення підприємств, 

установ та організацій, звернення громадян та запити на публічну 

інформацію, що не стосуються воєнного стану, військової діяльності, 

надання медичної допомоги, евакуації населення тощо. 

1.7. встановити (посилити) охорону адміністративної будівлі 

селищної ради та вести особливий пропускний режим роботи апарату 

селищної ради. 

 

2. Дане рішення діє до закінчення дії воєнного стану в Україні.  

 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Ігорю 

Семківу довести рішення до відома працівників відділів, 

старостинських округів та служб селищної ради. 

 

4. Контроль за виконанням цього 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 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 505 -21/2022 

 

 

Про направлення пропозиції про визнання гр. Яковенчука Андрія 

Вікторовича опікуном бабусі Сегін Олександри Миколаївни 

 

Розглянувши заяву гр. Яковенчука Андрія Вікторовича, жителя села 

Підгір’я, вул. Вільна, 72, про визнання його опікуном бабусі Сегін 

Олександри Миколаївни, 14 жовтня 1940 року народження, яка є інвалідом 

І «А» групи довічно, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області у разі визнання  Сегін Олександри Миколаївни 14.10.1940 року 

народження, жительки села Підгір’я, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області, недієздатною, призначити їй опікуном Яковенчука 

Андрія Вікторовича, 04 серпня 1994 року народження. 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 506 -21/2022 

 

 

Про надання Глибівському 

старостинському округу № 9 дозволу 

на зрізання дерев та кущів 

 

         Розглянувши клопотання Глибівського старостинського округу № 9 

про надання дозволу на зрізання дерев та кущів на території села, які несуть 

загрозу майну та пошкоджені внаслідок снігопадів та вітрів, відповідно до 

рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати Глибівському старостинському округу № 9 дозвіл на зрізання 

дерева (верба) біля Глибівської гімназії, яке несе загрозу обриву 

високовольтної лінії електропостачання. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даного дерева. 

 

3. Надати Глибівському старостинському округу № 9 дозвіл на зрізання 

дерев породи вільха, верба та кущів вздовж прибережної смуги річки 

Саджавка, які пошкоджені внаслідок снігопадів та вітрів. 

 

 

 

Селищний голова                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 507 -21/2022 

 

 

Про надання Жураківському старостинському  

округу № 5 дозволу на розчистку чагарників 

 

         Розглянувши клопотання Жураківського старостинського округу № 5 

про надання дозволу на  розчистку та утилізацію чагарників на площі 0,03 

га по вул. Січових Стрільців, навпроти будівлі нового храму, для 

облаштування автомобільної стоянки для жителів села, відповідно до 

рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати Жураківському старостинському округу № 5 дозвіл на розчистку та 

утилізацію чагарників на площі 0,03 га по вул. Січових Стрільців, навпроти 

будівлі нового храму, для облаштування автомобільної стоянки для жителів 

села.  

 

 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

  

 

   

 

 

 



  

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 508 -21/2022 

 

 

Про надання Похівському старостинському                                                                

округу № 4 дозволу на зрізання дерев 

 

         Розглянувши клопотання Похівського старостинського округу № 4 про 

надання дозволу на зрізання дерев (6 тополь), які ростуть на краю земельної 

ділянки комунальної власності, яка межує з приватною присадибною 

ділянкою, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Похівському старостинському округу № 4 дозвіл на зрізання дерев  

(6 тополь), які ростуть на краю земельної ділянки комунальної власності, 

яка межує з приватною присадибною ділянкою, і не дають повноцінно 

використовувати ділянку згідно цільового призначення.  

  

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 509 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Корній Мирославі Ярославівні 

дозволу на зрізання дерева 

 

         Розглянувши заяву гр. Корній Мирослави Ярославівни, жительки 

селища Богородчани, про надання дозволу на зрізання дерева (береза) по 

вул. Шевченка, 26 в селищі Богородчани у зв’язку з загрозою руйнування 

фундаменту будинку, відповідно до рішення комісії з обстеження стану 

зелених насаджень, 

  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

1. Надати гр. Корній Мирославі Ярославівні дозвіл на зрізання дерева 

(берези) по вул. Шевченка, 26 в селищі Богородчани у зв’язку з 

загрозою руйнування фундаменту будинку. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даного дерева. 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 510 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Остапчук Тетяні Богданівні  

дозволу на зрізання дерева 

 

         Розглянувши заяву гр. Остапчук Тетяни Богданівни, жительки села 

Похівка, про надання дозволу на зрізання дерева (тополя) по вул. 

Молодіжна, 2 в селі Похівка у зв’язку з загрозою руйнування будинку, 

відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

1. Надати гр. Остапчук Тетяні Богданівні дозвіл на зрізання дерева 

(тополі) по вул. Молодіжна, 2 в селі Похівка у зв’язку з загрозою 

руйнування будинку. 

 

2. Роботи по зрізанню дерева виконати власними силами. 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 511 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Басарабу Володимиру Ярославовичу  

дозволу на розчистку чагарників 

 

Розглянувши заяву гр. Басараба Володимира Ярославовича, жителя 

села Підгір’я, про надання дозволу на  розчистку чагарників на власній 

земельній ділянці площею 0,0714 га в урочищі Підгора долішня, відповідно 

до рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати гр. Басарабу Володимиру Ярославовичу дозвіл на розчистку та 

чагарників на власній земельній ділянці площею 0,0714 га в урочищі 

Підгора долішня.  

 

 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 512 -21/2022 

 

 

Про надання гр. Боднарук Євдокії Федорівні  

дозволу на зрізання дерев та кущів 

 

Розглянувши заяву гр. Боднарук Євдокії Федорівни, жительки села 

Горохолина, про надання дозволу на зрізання дерев (вільха, верба, черемха) 

та самосівів кущів на берегах річки Горохолинка у зв’язку із сильною 

захаращеністю території, відповідно до рішення комісії з обстеження стану 

зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 
 

надати гр. Боднарук Євдокії Федорівні дозвіл на зрізання 20 дерев (вільха, 

верба, черемха) діаметром від 20 до 40 см та самосівів кущів на берегах 

річки Горохолинка у зв’язку із сильною захаращеністю території. 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 


