
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 16 лютого 2022 року № 18 

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 

І. Павлюк – приватний підприємець 

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

національного медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури 

та захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

Д. Климів – приватний підприємець 

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

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 

Відсутні члени виконкому: 
 

 В. Петришин, М. Яцейко, І. Коляджин   



  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про укладення договору щодо патронату над дітьми Зеленюк В.Я. та 

Зеленюком А.Я., які перебувають у складних життєвих обставинах з 

патронатним вихователем Котюк М.Я. 

2. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Олексина І.Р. відносно малолітнього Олексина М.І. 

3. Про погодження розрахунку щодо відшкодування різниці в тарифах на 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, які надаються КП «Богородчанське ВУВКГ». 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 25  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про укладення договору щодо патронату над дітьми 

Зеленюк В.Я. та Зеленюком А.Я., які перебувають у складних життєвих 

обставинах з патронатним вихователем Котюк М.Я.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 471-18/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Олексина І.Р. відносно малолітнього Олексина М.І.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 472-18/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про погодження розрахунку щодо відшкодування різниці в 

тарифах на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, які надаються КП «Богородчанське 

ВУВКГ». 

Доповідав Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 473-18/2022 додається. 

Одноголосно 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                       Ігор СЕМКІВ 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 16 лютого 2022 року      смт Богородчани                      № 471-18/2022 

 

 

Про укладення договору щодо патронату  

над дітьми Зеленюк В.Я. та Зеленюком А.Я.,  

які перебувають у складних життєвих обставинах   

з патронатним вихователем Котюк М.Я. 

 

 На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

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

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

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

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 14.02.2022 року № 06 «Про доцільність влаштування 

малолітніх дітей Зеленюк Вероніки Ярославівни, 20.02.2019 року народження 

і Зеленюка Андрія Ярославовича, 11.12.2020 року народження, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ю патронатного 

вихователя Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року народження, жительки 

с. Глибівка, вул. Шевченка, буд. 86 та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1.  Укласти договір щодо патронату над дітьми Зеленюк Веронікою 

Ярославівною, 20.02.2019 року народження та Зеленюком Андрієм 

Ярославовичем, 11.12.2020 року народження, які перебувають у складних 

життєвих обставинах з патронатним вихователем Котюк Марією 

Ярославівною, 21.04.1956 року народження, жителькою с. Глибівка, 

вул. Шевченка, буд. 86.  

2. 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 16 лютого 2022 року      смт Богородчани                      № 472-18/2022 

 

 

Про затвердження висновку 

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Олексина І.Р. 

відносно малолітнього Олексина М.І. 

 

       Керуючись статтями 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 14.02.2022 року № 07 «Про 

надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав Олексина 

Івана Романовича відносно малолітнього Олексина Максима Івановича» 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 

Олексина Івана Романовича, 27.06.1992 року народження, жителя с. Глибоке, 

вул. Шевченка, буд. № 216, відносно малолітнього Олексина Максима 

Івановича, 07.09.2016 року народження, 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 16.02.2022 р. № 472- 18/2022 

 

 

Висновок 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Олексина Івана 

Романовича відносно малолітнього Олексина Максима Івановича  

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

14.02.2022 року розглянула матеріали, подані громадянкою Петришин 

Марією Василівною, 05.09.1991 року народження, жителькою с. Хмелівка, 

вул. Лесі Українки, буд. № 27-А, щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Олексина Івана Романовича, 27.06.1992 року народження, 

жителя с. Глибоке, вул. Шевченка, буд. № 216, відносно малолітнього сина 

Олексина Максима Івановича, 07.09.2016 року народження. 

Встановлено, що 28.08.2015 року Петришин Марія Василівна з 

Олексином Іваном Романовичем одружилися, у шлюбі у них народився син 

Максим. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб був розірваний 

згідно з рішенням Богородчанського районного суду від 20.10.2021 року, 

справа № 338/861/21. 

У своїй заяві Петришин Марія Василівна вказала, що Олексин Іван 

Романович своїх батьківських обов’язків не виконує, вже близько двох років 

не проживає з ними, не піклується про сина, не цікавиться його здоров’ям, 

не бере участі у вихованні дитини, фінансово не допомагає, з дитиною не 

спілкується. 

Згідно з витягом про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб, виданим управлінням «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради від 01.02.2022 року № 21/11.12-22, за 

адресою: с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, буд. № 27-А зареєстровані: 

Петришин Василь Михайлович, 15.06.1962 року народження, Петришин 

Любов Василівна, 24.01.1968 року народження, Петришин Марія Василівна, 

05.09.1991 року народження, Олексин Максим Іванович, 07.09.2016 року 

народження. 

Відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов, виданого 

Хмелівським старостинським округом № 12 Богородчанської селищної ради 

від 01.02.2022 року № 10/11.12-31, умови проживання за адресою: 

с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, буд. № 27-А, задовільні. 

З інформаційної довідки від 01.02.2022 року № 1 Хмелівської гімназії 

Богородчанської селищної ради встановлено, що Олексин Максим Іванович 

дійсно є вихованцем дошкільної групи Хмелівської гімназії Богородчанської 

селищної ради з 01.09.2020 року.  

Відповідно до характеристики, виданої від 01.02.2022 року 

Хмелівською гімназією Богородчанської селищної ради, відомо, що дитина 

Олексин Максим Іванович регулярно відвідує навчальний заклад, хлопчик 

позитивний, веселий, життєрадісний, завжди охайний, доглянутий, 



контактує з вихователями та дітьми. Мати дитини спілкується з 

вихователями, цікавиться життям дитини. Батько контакту із навчальним 

закладом не підтримує, з вихователями не спілкується. Дитину у дошкільну 

групу приводять і забирають мати, дідусь, бабуся. 

Згідно з довідкою Глибоківського старостинського округу № 10 

Богородчанської селищної ради від 01.02.2022 року № 11/11.10-31, за 

адресою: с. Глибоке, вул. Шевченка, буд. № 216 зареєстровані:          Олексин 

Іван Романович, 27.06.1992 року народження, Дякун Парасковія Іванівна, 

1937 року народження, Костишин Іван Васильович, 1988 року народження. 

Згідно з характеристикою, виданою Глибоківським старостинським 

округом № 10 Богородчанської селищної ради, від 01.02.2022 року № 3, 

встановлено, що Олексин Іван Романович розлучений, на даний час 

знаходиться за межами України, ніяких порушень за час проживання в селі 

не було. 

Згідно з довідкою про неотримання аліментів від 27.01.2022 року 

№ 67834072, виданою Богородчанським відділом державної виконавчої 

служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Південно-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ), встановлено, що у період з 20.07.2021 року по 31.12.2021 року, 

Олексин Марія Василівна не отримувала аліменти з Олексина Івана 

Романовича на дитину Олексина Максима Івановича. 

З пояснень свідка Олексин Марії Михайлівни, 30.08.1978 року 

народження, жительки с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, буд. № 47, яка 

являється сусідкою Петришин Марії Василівни, встановлено, що Олексин 

Іван Романович близько двох років не цікавиться та не піклується про свого 

сина, жодного разу не бачила, щоб він приїздив до дитини та брав участь у 

його вихованні. Участь у вихованні дитини приймає мама та дідусь з 

бабусею. 

З пояснень свідка Мотуз Тетяни Володимирівни, 05.04.1994 року 

народження, жительки с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, буд. № 54, яка 

являється сусідкою Петришин Марії Василівни та вихователем дошкільної 

групи, яку відвідує малолітній Максим, встановлено, що Олексин Іван 

Романович не проживає з сім’єю, не цікавиться і не бере жодної участі у 

вихованні сина, ні разу не бачила, щоб він приїжджав до дитини. Жодного 

разу батько не спілкувався з вихователями дошкільного закладу. У 

вихованні дитини приймає участь мама, а також дідусь з бабусею. 

З пояснень свідка Заруби Оксани Миронівни, 25.10.1992 року 

народження, жительки с. Хмелівка, вул. Шевченка, буд. № 5, яка являється 

близькою подругою Петришин Марії Василівни, встановлено, що Олексин 

Іван Романович не з’являвся у с. Хмелівка вже близько двох років та з того 

часу не проживає з своєю сім’єю, не бере участі у вихованні та утриманні 

свого сина Максима. Батько не спілкується з дитиною, не проявляє цікавість 

щодо його розвитку, до дитини не приїздив жодного разу. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України 

та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 07 від 

14.02.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно 

позбавити батьківських прав, Олексина Івана Романовича, 27.06.1992 року 



народження, відносно малолітнього Олексина Максима Івановича, 

07.09.2016 року народження, жителя с. Хмелівка, вул. Лесі Українки, 

буд. № 27-А. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Ігор СЕМКІВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 16 лютого 2022 року      смт Богородчани                      № 473-18/2022 

 

 

Про погодження розрахунку  

щодо відшкодування різниці  

в тарифах на послуги  

з централізованого водопостачання  

та централізованого водовідведення,  

які надаються КП «Богородчанське  

ВУВКГ» 

 

  Керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, рішеннями Богородчанської селищної ради від 

10.02.2022 року №1066-14/2022 «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2022 рік» та №1070-14/2022 «Про затвердження Програми відшкодування 

різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення для споживачів смт. Богородчани в 2022-

2025 роках», 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Погодити розрахунок щодо відшкодування різниці в тарифах на 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення  по КП «Богородчанське ВУВКГ» за друге півріччя 2021 року 

в сумі 1 073 078,51 грн. згідно з додатком. 

2. Зменшити обсяг різниці в тарифах на суму 100 000 грн., виділених 

рішенням селищної ради від 10.02.2022 року № 1066-14/2022. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                Ростислав ЗАРЕМБА 
 


