
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 10 травня 2022 року № 23 

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 

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 

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 

М. Павликівська – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

 

Відсутні члени виконкому: 
 

О. Дмитрук, М. Яцейко, Т. Гаврилко, С. Федорко, Т. Глодан 

   

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 



 

1. Про внесення змін до цільової програми фінансування мобілізаційних 

заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

28.03.2022 № 478-20/2022. 

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

3. Про виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету. 

4. Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

5. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Суша Богдана 

Івановича: село Грабовець, вул. Бойчука, 5-А. 

6. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Олексина 

Василя Михайловича: село Саджава, вул. Франка, 62-А. 

7. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Ровенко 

Марії Іванівни: село Горохолина, вул. Молодіжна, 21. 

8. Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Дидича Андрія 

Олеговича. 

9. Про надання гр. Середюку Богдану Євгеновичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 23 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про внесення змін до цільової програми фінансування 

мобілізаційних заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету від 28.03.2022 № 478-20/2022.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 523-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 524-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про виділення коштів із резервного фонду селищного 

бюджету.  

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 525-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 



4. Слухали: Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб.  

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 526-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Суша Богдана Івановича: село Грабовець, вул. Бойчука, 5-А.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 527-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Олексина Василя Михайловича: село Саджава, вул. Франка, 62-А.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 518-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Ровенко Марії Іванівни: село Горохолина, вул. Молодіжна, 21.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 529-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Дидича 

Андрія Олеговича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 530-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про надання гр. Середюку Богдану Євгеновичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 531-23/2022 додається. 

Одноголосно 

 

  

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                      Ігор СЕМКІВ 

 

 

  



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 травня 2022 року        смт Богородчани                        № 523-23/2022 

 

 

Про внесення змін до цільової програми 

фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету  

від 28.03.2022 року № 478-20/2022 

 

 

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», відповідно до постанови КМУ від 11.03.2022 

року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», з метою забезпечення доставки гуманітарної 

допомоги військовослужбовцям та бійцям,    

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до цільової програми фінансування мобілізаційних 

заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

28.03.2022 року № 478-20/2022, а саме: 

  доповнити Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела 

фінансування цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 

2022 рік» пунктами 11, 12 (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова            Ростислав ЗАРЕМБА 

 



Перелік 

заходів, обсяг та джерела фінансування цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

 

Відповідальні за 

організаційне 

забезпечення 

 

 

 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

 

 

Очікувані  

результати 

11. Придбання паливно-мастильних 

матеріалів (талонів), поповнення 

паливних смарт-карт, запасних 

частин, інструментів на ремонт та 

обслуговування техніки, 

автотранспорту для забезпечення 

доставки гуманітарної допомоги в 

зону проведення бойових дій 

селищна рада, 1-й 

відділ Івано-

Франківського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

ГО громади 

в межах кошторисних 

призначень 

забезпечення надання 

гуманітарної допомоги 

військовослужбовцям та 

бійцям 

12. Ремонт та технічне обслуговування 

техніки, автотранспорту для 

забезпечення доставки  гуманітарної 

допомоги в зону проведення бойових 

дій 

 

селищна рада, 1-й 

відділ Івано-

Франківського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

ГО громади 

в межах кошторисних 

призначень 

забезпечення надання 

гуманітарної допомоги 

військовослужбовцям та 

бійцям 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                              Ігор СЕМКІВ 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 524-23/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 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 постанов КМУ від 11.03.2022 року № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» та від 01.04.2022 року № 401 «Про спрямування коштів до 

резервного фонду державного бюджету» (в частині зменшення освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), листів  ВЖРЕПу 

Богородчанської селищної ради від 26.04.2022 року № 59, відділу освіти, 

молоді та спорту селищної ради від 09.05.2022 року № 130/01-14,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету за кодом 

41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в 

сумі 10 871 500,00 гривень та відповідно зменшити асигнування відділу 

освіти, молоді та спорту селищної ради за КПКВК 0611031 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у сумі 

10 871 500,00 гривень.  

 

2. 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  



655 000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування розпорядникам 

селищного бюджету, а, саме: 

-  селищній раді для подальшої передачі ВЖРЕПу на оплату послуг по 

вивезенню та захороненню ТПВ в сумі 285 000,00 гривень; 

-  селищній раді на виконання програми проведення заходів 

формування підрозділу територіальної оборони  на 2022 рік – 50 000,00 

гривень; 

- селищній раді на виконання цільової програми фінансування 

мобілізаційних заходів на  2022 рік – 150 000,00 гривень; 

-  відділу освіти, молоді та спорту селищної ради для придбання 

паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, ремонту та обслуговування 

автомобільної техніки – 170 000,00 гривень. 

 

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

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

4. 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 10 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 525-23/2022 

 

 

 

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, 

 

виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

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

кошти з резервного фонду селищного бюджету в сумі 159 300 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 10.05.2022 р. № 525-23/2022 

 

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: 

1. для відновлення пошкодженої 

ділянки лівого берега р. Бистриця 

Надвірнянська в         с. 

Тисменичани  на водонасосній 

станції №1, виділити кошти,  при 

цьому здійснити передачу коштів з 

загального фонду селищного 

бюджету до спеціального фонду 

селищного бюджету, на: 

 проведення 

відновлювальних 

берегоукріплюючих робіт 

ділянки лівого берега               

р. Бистриці Надвірнянської в 

с. Тисменичани  на 

водонасосній станції №1 - 97 

000 грн. 

2. для забезпечення мобільності 

автономного джерела  живлення 

(дизель-генератор потужністю          

50 кВт), виділити кошти, при цьому 

здійснити передачу коштів з 

загального фонду селищного 

бюджету до спеціального фонду 

селищного бюджету, на придбання 

легкового двоосного 

автомобільного причепа : 

 КП «Богородчанське  

ВУВКГ»  –  62 300 грн. 

 

159 300 

 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

 Всього 159 300  

Керуючий справами (секретар)                                                                    

виконавчого комітету                                                                 Ігор СЕМКІВ 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 травня 2022 року        смт Богородчани                       № 526-23/2022 

 

 

Про затвердження Переліків  

осіб, що розмістили внутрішньо  

переміщених осіб 

  

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 року № 333 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів від 29.04.2022 року № 490) з метою 

забезпечення отримання компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб, яка виплачується за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду бюджету), коштів 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, іноземних 

держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та 

матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат (за рахунок коштів 

міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань) 

відповідно до додатку 2, затвердженого у редакції постанови Кабінету 

Міністрів від 29.04.2022 року № 490 (додається). 

2. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат відповідно до додатку 

3, затвердженого у редакції постанови Кабінету Міністрів від 29.04.2022 року 

№ 490 (додається). 

3. Координацію роботи покласти на управління «Центр надання 

соціальних послуг» селищної ради (В. Дрогомирецький). 

4. 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 10 травня 2022 року        смт Богородчани                        № 527-23/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку  

гр. Суша Богдана Івановича: село Грабовець, вул. Бойчука, 5-А 

 

 

Розглянувши заяву гр. Суша Богдана Івановича про присвоєння 

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, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 

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

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Суша Богдана 

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

Грабовець, вул. Бойчука, 5-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 10 травня 2022 року        смт Богородчани                        № 528-23/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку  

гр. Олексина Василя Михайловича: село Саджава, вул. Франка, 62-А 

 

 

Розглянувши заяву гр. Олексина Василя Михайловича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку в селі Саджава, керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

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

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року 

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

обтяжень», ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

Україні», 
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Олексина 

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

село Саджава, вул. Франка, 62-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 10 травня 2022 року        смт Богородчани                       № 529-23/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку  

гр. Ровенко Марії Іванівни: село Горохолина, вул. Молодіжна, 21 

 

 

Розглянувши заяву гр. Ровенко Марії Іванівни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Горохолина, керуючись Законом 

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

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 

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

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Ровенко Марії 

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

Горохолина, вул. Молодіжна, 21. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у пункті 

1 цього рішення, провести державну реєстрацію права власності на нерухоме 

майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                    Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 травня 2022 року        смт Богородчани                        № 530-23/2022 

 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку  

гр. Дидича Андрія Олеговича 

 

  

Розглянувши заяву гр. Дидича Андрія Олеговича 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. Дидича Андрія 

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

село Жураки, вул. Січових Стрільців, 41, на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Жураки, вул. Січових Стрільців, 41 П. 

 

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 10 травня 2022 року        смт Богородчани                        № 531-23/2022 

 

 

Про надання гр. Середюку Богдану Євгеновичу 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. Середюка Богдана 

Євгеновича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Середюку Богдану Євгеновичу, 06.05.1962 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Богуна, 24. 

 

2. Видати гр. Середюку Богдану Євгеновичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 
 

 

 

 

   


