
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 28 березня 2022 року № 20 

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 

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 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 



Відсутні члени виконкому: 
 

С. Федорко, М. Яцейко 

   

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік. 

2. Про Програму забезпечення перебування та підтримки внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на 

території Богородчанської селищної територіальної громади на 2022-2025 

роки. 

3. Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 року №1033-

13/2021 «Про затвердження Програми проведення заходів формування 

підрозділу територіальної оборони на 2022 рік». 

4. Про виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету. 

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

6. Про надання гр. Різак Ользі Іванівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

7. Про надання гр. Луквінському Миколі Івановичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

8. Про направлення пропозиції про визнання гр. Крицуна Богдана 

Ярославовича опікуном брата Крицуна Віталія Ярославовича. 

9.  Про затвердження Порядку організації харчування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що 

фінансуються з бюджету Богородчанської територіальної громади. 

  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 26 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів 

на 2022 рік. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 478-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про Програму забезпечення перебування та підтримки 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово 



проживають на території Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022-2025 роки. 

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 479-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2021 

року №1033-13/2021 «Про затвердження Програми проведення заходів 

формування підрозділу територіальної оборони на 2022 рік». 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 480-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

4. Слухали: Про виділення коштів із резервного фонду селищного 

бюджету.  

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 481-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 482-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про надання гр. Різак Ользі Іванівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 483-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

7. Слухали: Про надання гр. Луквінському Миколі Івановичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 484-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про направлення пропозиції про визнання гр. Крицуна 

Богдана Ярославовича опікуном брата Крицуна Віталія Ярославовича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 485-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9.  Слухали: Про затвердження Порядку організації харчування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, розміщених у 



закладах освіти, що фінансуються з бюджету Богородчанської 

територіальної громади. 

Доповідав: С. Пташник 

Вирішили: рішення № 486-20/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 березня 2022 року        смт Богородчани                     № 478-20/2022 

 

 

Про цільову програму фінансування  

мобілізаційних заходів на 2022 рік 

 

 

На виконання законів України «Про оборону України», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і 

військову службу», керуючись частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

бюджетів у період воєнного стану», відповідно враховуючи звернення 1-го 

відділу Івано-Франківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 24.03.2022 року № 3/697, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити цільову програму фінансування мобілізаційних заходів 

на 2022 рік (додається). 

2. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак), виходячи з 

можливостей дохідної частини селищного бюджету, передбачити кошти для 

реалізації заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                   Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

              



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету  

від 28.03.2022 р. № 478-20/2022 

 

ПАСПОРТ 

цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми:  

1-ий відділ Івано-Франківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 
 

2. Розробник програми: 

1-ий відділ Івано-Франківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 
 

3. Термін реалізації програми – 2022 рік. 
 

4. Етапи фінансування програми – 2022 рік. 
 

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 
 

Рік 

Очікувані обсяги фінансування 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

районний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

2022 

в межах 

кошторисних 

призначень 

- 

в межах 

кошторисних 

призначень 

- 

 

6. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми 

(додається). 

7. Очікувані результати виконання програми. 

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 

2022 рік сприятиме: 

забезпеченню на території громади мобілізаційних заходів; 

забезпеченню готовності до роботи пунктів управління на території 

відповідальності 1-го відділу Івано-Франківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

Замовник Програми: 

Начальник 1-го відділу Івано-Франківського  

районного територіального центру  

комплектування та соціальної підтримки                     Ігор Гаврилюк 

 

Керівник Програми: 

Заступник Богородчанського  

селищного голови                                                                Олександр Бойчук 

 



Обґрунтування доцільності розроблення цільової програми 

фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік 

 

Загальна частина 
 

Зовнішньополітична ситуація довкола держави та суспільно-політична 

ситуація, що склалася на Сході нашої держави, потребує мобілізації зусиль 

місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і державних 

структур, відповідальних за правопорядок і безпеку в країні та її захист від 

зовнішнього військового втручання, а також значних матеріальних та 

фінансових ресурсів для забезпечення готовності держави до оборони. 

Програма розроблена відповідно до законів України «Про оборону 

України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий 

обов’язок і військову службу». 

 

Мета Програми 
 

Метою програми є створення належних умов для проведення 

мобілізаційних заходів, готовності усіх ланок воєнної організації, інших 

військових формувань та правоохоронних органів України, органів місцевого 

самоврядування та органів державної влади, цивільного захисту, а також 

населення і території територіальних громад до участі у вирішенні комплексу 

завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або 

відкритого збройного конфлікту. 

 

Основні завдання Програми 
 

Основними завданнями Програми є: 

забезпечення своєчасної мобілізації людських і транспортних ресурсів, 

підтримання системи управління селищної ради у готовності до роботи в 

умовах воєнного часу; 

забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які 

призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові 

частини; 

виділення (в тимчасове користування) будівель, споруд, земельних 

ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання 

послуг Збройним Силам України, Національній поліції України, Національній 

гвардії України, іншим військовим формуванням, які створені відповідно до 

законодавства України для забезпечення потреб відповідно до мобілізаційних 

планів; 

надання транспортних послуг та забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами; 

забезпечення готовності пунктів управління. 

 

Фінансове забезпечення Програми 
 



Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок селищного 

бюджету, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Обсяг фінансування з селищного бюджету для реалізації заходів 

Програми визначається, виходячи із можливостей його дохідної частини. 

 

Очікувані результати виконання Програми 
 

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 

2022 рік сприятиме: 

покращенню виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації 

в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та 

установах; 

підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу селищної 

ради та інформуванню населення про загрозу чи виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

забезпеченню готовності до роботи пунктів управління на території 

відповідальності 1-го відділу Івано-Франківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки. 

 



Перелік 

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

 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальні 

за організаційне 

забезпечення 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

1.  Підготовка бази мобілізаційного 

розгортання (дільниць оповіщення) та 

забезпечення їх участі у навчаннях та 

тренуваннях 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Участь дільниці 

оповіщення 

військовозобов’язаних 

та техніки в навчаннях 

та тренуваннях 

2.  Контроль за здійсненням заходів з 

мобілізаційної підготовки та мобілізації  

в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, на підприємствах, 

установах та організаціях на території 

Богородчанської громади 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

не потребує 

додаткового 

фінансування 

Покращення 

виконання заходів 

мобілізаційної 

підготовки та 

мобілізації 

 

3.  Обладнання пунктів управління 1-го 

відділу Івано-Франківського районного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки матеріально-

технічними засобами 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

готовності до роботи  

пунктів управління 

РТЦК та СП 



№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальні 

за організаційне 

забезпечення 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

 

4.  

 

 

 

Створення незнижувального запасу 

паливно-мастильних матеріалів для 

забезпечення доставки транспортних 

засобів і техніки до визначених 

військових частин 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Своєчасна та 

організована подача 

мобілізаційних 

ресурсів 

5.  Надання транспортних послуг та 

забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами для забезпечення прибуття 

мобілізованих до відповідних військових 

частин та повернення назад 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Підвищення рівня 

готовності особового 

складу до виконання 

завдань за 

призначенням 

6.  Надання транспортних послуг та 

забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами для доставки резервістів та 

військовозобов’язаних до місць 

проведення навчальних (спеціальних), 

одноденних зборів та повернення назад 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Підвищення рівня 

готовності особового 

складу до виконання 

завдань за 

призначенням 

7.  Прийняття та приведення до належного 

стану приміщення (обладнання робочих 

місць) в місцях формування роти 

охорони 

селищна рада,  

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіального центру 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Приведення до єдиного 

зразку приміщення та 

забезпечення його 

функціонування 



№ 

п/п 
Найменування заходу 

Відповідальні 

за організаційне 

забезпечення 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

комплектування та 

соціальної підтримки 

8.  Виготовлення елементів матеріальної 

бази мобілізаційного розгортання (ППЗВ, 

ППЗТ, ДО), пункту прийому особового 

складу 1-го відділу районного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки 

селищна рада,                     

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

необхідним майном під 

час мобілізації 

людських та 

транспортних ресурсів 

9.  Забезпечення канцелярським приладдям, 

комп’ютерною технікою, 

господарськими та іншими товарами 

селищна рада,                     

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

особового складу 

необхідним приладдям 

для повноцінної 

роботи 

10.  Проведення рекламно-агітаційних 

заходів 

селищна рада,                     

1-й відділ Івано-

Франківського районного 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

в межах 

кошторисних 

призначень 

Висвітлення 

рекламно-агітаційних 

матеріалів в засобах 

масової інформації та 

білбордах  

   



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 березня 2022 року        смт Богородчани                      № 479-20/2022 

 

 

Про Програму забезпечення  

перебування та підтримки  

внутрішньо переміщених  

та/або евакуйованих осіб, які  

тимчасово проживають на території  

Богородчанської селищної територіальної  

громади на 2022-2025 роки 

 

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 забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», з урахуванням Наказу 

Міністерства здоров’я України від 10.03.2022 року №458, керуючись 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 

«Деякі питання формування та виконання бюджетів у період воєнного стану» 

та у зв’язку з великою кількістю осіб, які вимушені покинути місця постійного 

проживання,   

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення перебування та підтримки 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають 

на території Богородчанської селищної територіальної громади на 2022-2025 

роки (далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак), виходячи з 

можливостей дохідної частини селищного бюджету, передбачити кошти для 

реалізації заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                Ростислав ЗАРЕМБА 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету  

від 28.03.2022 р. № 479-20/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

забезпечення перебування та підтримки внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на території 

Богородчанської селищної територіальної громади  

на 2022-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

Замовники Програми: 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту селищної ради                                 Святослава ПТАШНИК 

 

Начальник управління «Центр  

надання соціальних послуг»  

селищної ради                                                     Василь ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ 

 

 

Керівник Програми: 

Заступник селищного голови                                             Олександр БОЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

                                                смт. Богородчани 

2022 рік 



ПАСПОРТ  
програми забезпечення перебування та підтримки внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на 

території Богородчанської селищної територіальної громади  

на 2022-2025 роки  

 

 

1. Ініціатор розроблення програми: відділ освіти, молоді та спорту 

селищної ради, управління «Центр надання соціальних послуг» селищної 

ради. 

2. Розробник програми: відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, 

управління «Центр надання соціальних послуг» селищної ради. 

3. Термін реалізації програми: 2022-2025 роки. 

4. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): в межах кошторисних 

призначень. 

5. Очікуванні результати виконання програми: програма спрямована 

на вирішення основних проблем та підвищення рівня соціального захисту 

внутрішньо переміщеного та/або евакуйованого населення на території 

Богородчанської селищної територіальної громади. 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: 

державний бюджет, обласний бюджет, бюджет селищної ТГ, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством. 

 

 

 

 

 

Замовники Програми: 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту селищної ради                                 Святослава ПТАШНИК 

 

Начальник управління «Центр  

надання соціальних послуг»  

селищної ради                                                     Василь ДРОГОМИРЕЦЬКИЙ 

 

 

Керівник Програми: 

Заступник селищного голови                                             Олександр БОЙЧУК 

 

 

 

 

 



КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ 

 

Загальні положення 

 

Програма забезпечення перебування та підтримки внутрішньо 

переміщених (далі – ВПО) та/або евакуйованих осіб, які тимчасово 

проживають на території Богородчанської селищної територіальної громади 

передбачає об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого 

самоврядування, закладів освіти, культури, громадських об’єднань та інших 

організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, з 

дотриманням прав, свобод та їх законних інтересів. 

Забезпечення перебування, соціальний захист внутрішньо переміщеного 

та/або евакуйованого населення є одним із найважливіших питань: проблема 

розміщення, забезпечення належних умов проживання, безробіття, 

відновлення документів, тощо. У зв’язку із цим існує необхідність проведення 

комплексу заходів, спрямованих на соціальну адаптацію та захист внутрішньо 

переміщених осіб. 

Більшість ВПО, які прибули на територію Богородчанської селищної 

ради, потребують вирішення житлових питань, матеріальної, соціальної та 

інших видів допомоги.  

Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначена категорія населення 

потребує підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань тощо. 

Значна кількість ВПО потребує комплексного підходу до розв’язання їх 

проблем. 

Зважаючи на необхідність забезпечення перебування ВПО та/або 

евакуйованих осіб, соціальної адаптації, розв’язання існуючих проблем є 

потреба в розробці та реалізації відповідної програми. 

 

Мета програми 

 

Метою Програми є: 

зменшення соціальної напруги серед внутрішньо переміщеного та/або 

евакуйованого населення, у зв’язку зі складністю соціально-економічних 

проблем, з якими вони зіштовхуються; 

забезпечення належних умов перебування ВПО та/або евакуйованих у 

тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування з 

дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб; 

забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та 

матеріальної підтримки ВПО та/або евакуйованих осіб; 

забезпечення належних умов життєдіяльності, вирішення питання 

забезпечення тимчасовим житлом та постійним гарячим харчуванням; 

надання внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам 

соціальної допомоги як таким, що потрапили у складні життєві обставини; 

сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщеного та/або 

евакуйованого населення тощо. 

 



Основні завдання програми 

 

Перелік заходів Програми наведено у Додатку. 

Для реалізації Програми необхідно виконати такі завдання:  

1. Організувати тимчасове розміщення внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб, які самостійно не можуть вирішити свої житлові питання; 

2. Забезпечувати безкоштовне або пільгове гаряче харчування для 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб; 

3. Надавати матеріальну допомогу, соціальні та медичні послуги 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам;  

4. Виявлення дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройних 

конфліктів та здійснення їх соціального супроводу; 

5.  Надання інтенсивної соціальної підтримки та реабілітаційних послуг 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам; 

6. Підтримка спільних соціальних ініціатив та проектів ВПО та членів 

місцевих громад; 

7. Забезпечити сприятливі умови для одержання освітніх послуг дітьми 

із сімей, які вимушено покинули місця постійного проживання; 

8. Організація та проведення у навчальних закладах громади 

інформаційних та масових заходів, спрямованих на інтеграцію та соціальну 

адаптацію учнів із внутрішньо переміщених та/або евакуйованим сімей; 

9. Сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб. 

Завдання і заходи, передбачені Програмою, враховують гендерні 

аспекти, особливо потреби дітей та осіб з інвалідністю й інших маломобільних 

груп населення. 

 

Очікувані результати 

 

Виконання Програми сприятиме: 

реалізації регіональної політики у сфері соціального захисту внутрішньо 

переміщеного та/або евакуйованого населення; 

вирішенні соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією 

тимчасового проживання, якісного гарячого харчування, медичного 

забезпечення, працевлаштування; 

отриманні вчасних і якісних адміністративних послуг;  

створенні сприятливих умов для проживання, отримання освітніх послуг 

та оздоровлення дітей із сімей, які вимушено покинули місця постійного 

проживання; 

забезпеченні активного розвитку та діяльності громадських об’єднань 

внутрішньо переміщеного та/або евакуйованого населення на території 

Богородчанської селищної територіальної громади. 



ПЕРЕЛІК  

заходів з реалізації програми забезпечення перебування та підтримки внутрішньо переміщених  

та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на території  

Богородчанської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу  Очікувані 

обсяги 

фінансування 

Відповідальні за 

організаційне 

забезпечення 

Очікуваний результат 

1 Ведення обліку та видача довідок про взяття на облік 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, 

подання документів на отримання державних 

соціальних гарантій (пенсійне забезпечення, інші види 

соціальних виплат)  

не потребує 

додаткового 

фінансування 

селищна рада 

(управління «ЦНАП»); 

управління «ЦНСП» 

селищної ради 

забезпечення виконання 

законодавства 

2 Організація тимчасового розміщення внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб, які самостійно 

не можуть вирішити свої житлові питання в 

комунальних закладах, які визначені рішенням 

виконавчого комітету селищної ради. Надання 

компенсацій за рахунок коштів резервного фонду 

державного бюджету для покриття витрат на оплату 

комунальних послуг установам, закладам, 

підприємствам, комунальним закладам, у яких 

розміщено тимчасово переміщених осіб 

в межах 

кошторисних 

призначень 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; відділ 

освіти, молоді та спорту 

селищної ради; відділ 

культури, туризму, 

національності  та  

релігій селищної ради; 

селищна рада  

забезпечення тимчасовим 

притулком, недопущення 

заборгованості по виплаті 

за комунальні послуги 

3 Організація  безкоштовного або пільгового гарячого 

харчування для внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб 

 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради,  

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

4 Сприяння наданню гуманітарної допомоги, 

облаштування місць розміщення  внутрішньо 

переміщеному та/або евакуйованому населенню 

в межах 

кошторисних 

призначень 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; селищна 

рада 

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

5 Придбання матеріалів, забезпечення постільними 

речами та обладнанням для покращення житлово-

в межах 

кошторисних 

призначень 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; селищна 

рада; відділ освіти, 

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 



побутових умов  внутрішньо переміщеному та/або 

евакуйованому населенню 

молоді та спорту 

селищної ради; відділ 

культури, туризму, 

національностей та 

релігій селищної ради 

6 Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та 

медичних препаратів  для потреб внутрішньо 

переміщеного та/або евакуйованому населення 

в межах 

кошторисних 

призначень 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; селищна 

рада, відділ освіти, 

молоді та спорту 

селищної ради; відділ 

культури, туризму, 

національностей та 

релігій селищної ради 

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

7 Надання базових соціальних послуг особам з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно 

подолати негативний вплив цих обставин 

в межах 

кошторисних 

призначень 

управління «ЦНСП» 

селищної ради 

соціальне 

обслуговування осіб з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб 

8 Організація та здійснення соціального супроводу осіб з 

числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно 

подолати або мінімізувати негативний вплив цих 

обставин 

в межах 

кошторисних 

призначень 

управління «ЦНСП» 

селищної ради 

соціальна підтримка осіб 

з числа внутрішньо 

переміщених осіб 

9 Надання медичної допомоги  (пільгових медикаментів) 

внутрішньо переміщеним особам та /або евакуйованим 

дорослим та дітям 

в межах 

кошторисних 

призначень 

КНП «Центр первинної 

медичної допомоги» 

селищної ради; КНП 

«Богородчанська 

центральна лікарня» 

селищної ради 

покращення стану 

здоров’я та якості життя 

10 Забезпечення своєчасного надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування, дітям, які 

перемістилися без супроводу законних представників. 

Їх влаштування до сімейних форм виховання 

в межах 

кошторисних 

призначень 

служба у справах дітей 

селищної ради 

надання відповідного 

статусу дітям та 

влаштування їх до 

сімейних форм виховання 

11 Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають 

в межах 

кошторисних 

призначень 

служба у справах дітей 

селищної ради 

створення відповідних 

умов для проживання, 



на обліку як внутрішньо переміщені та/або евакуйовані 

особи 

навчання та розвитку 

дитини 

12 Забезпечення отримання освітніх послуг для дітей 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради; 

відділ культури, 

туризму, 

національностей та 

релігій селищної ради 

забезпечення виконання 

законодавства, підтримка 

та захист дітей 

13 Організація перевезення внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради; 

відділ культури, 

туризму, 

національностей та  

релігій селищної ради 

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

14 Забезпечення дітей з числа внутрішньо переміщених 

осіб повноцінним збалансованим безкоштовним 

гарячим харчуванням під час навчального процесу 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

підтримка та захист дітей 

15 Надання можливості внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам з інвалідністю отримувати освітні 

послуги з урахуванням їх права на інклюзивне навчання 

та особливі освітні потреби 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

підтримка та захист дітей 

16 Психосоціальна підтримка дітей та молоді з числа 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у 

навчальних закладах, проведення консультаційної та 

просвітницької роботи з батьками та особами, які їх 

замінюють 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради; 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; селищна 

рада 

створення умов для 

покращення психолого-

педагогічного стану дітей 

17 Залучення молоді з числа внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб до участі у культурно-

просвітницьких заходах і програмах 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради; 

відділ культури, 

туризму, 

національностей та  

релігій селищної ради; 

селищна рада 

соціальна підтримка, 

адаптація внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб 



18 Залучення дітей із сімей внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб до участі в спортивних 

заходах 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

створення сприятливих 

умов для занять 

фізичною культурою та 

спортом 

19 Організація оздоровлення та відпочинку дітей із сімей 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

підтримка та захист дітей 

20 Сприяння внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим громадянам  в пошуку роботи та 

працевлаштуванню, в організації підприємницької 

діяльності 

в межах 

кошторисних 

призначень 

селищна рада; 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; 

Богородчанська районна 

філія Івано-

Франківського 

обласного центру 

зайнятості 

працевлаштування та 

адаптація внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб 

21 Сприяння розвитку творчого потенціалу громадян з 

числа внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб шляхом залучення їх до організації дозвілля, 

творчих майстерень, гурткової роботи, фестивалів, 

конкурсів, виставок та інших культурно-мистецьких 

заходів 

в межах 

кошторисних 

призначень 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради; 

відділ культури, 

туризму, 

національностей  та  

релігій селищної ради 

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

22 Надання грошової винагороди працівникам закладів 

бюджетної сфери ТГ, приватним підприємцям, що 

надають послуги, допомогу внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам  

в межах 

кошторисних 

призначень 

селищна рада; відділ 

освіти, молоді та спорту 

селищної ради; відділ 

культури, туризму, 

національностей та 

релігій селищної ради 

підтримка та захист 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб 

23 Проведення церемонії, надання ритуальних та супутніх 

послуг, придбання предметів ритуальної належності для 

померлих внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб на території Богородчанської селищної ТГ 

в межах 

кошторисних 

призначень 

селищна рада; 

управління «ЦНСП» 

селищної ради; відділ 

освіти, молоді та спорту 

селищної ради; відділ 

культури, туризму, 

національностей та 

релігій селищної ради 

підтримка внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 березня 2022 року        смт Богородчани                     № 480-20/2022 

 

 

Про внесення змін до рішення  

селищної ради від 23.12.2021 року 

№1033-13/2021 «Про затвердження Програми 

проведення заходів формування підрозділу  

територіальної оборони на 2022 рік» 

 

 

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», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни у Додаток до Програми проведення заходів 

формування підрозділу територіальної оборони на 2022 рік, а саме: у тексті 

слова «Командир військової частини А 7127» замінити на «селищна рада, 

військова частина А 7127».  

2. Доповнити Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та 

джерела фінансування Програми проведення заходів формування 

підрозділу територіальної оборони на 2022 рік» пунктами 11-14 

(додаються). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                              Ростислав ЗАРЕМБА 



                                                                                                                                                             Додаток 

                                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                                                             від 28.03.2022 р. № 480-20/2022 

 

Перелік 

заходів, обсяг та джерела фінансування  Програми проведення заходів формування підрозділу територіальної 

оборони на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн.) 

 

 

Очікувані  

результати 
 

 

Всього 

В. т. ч. за джерелами 

фінансування 

селищний 

бюджет 

Інші 

джерела 

11. Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

(талонів) для діяльності 

підрозділу територіальної 

оборони, запасних частин 

та інструментів для 

здійснення ремонту. 

Придбання предметів, 

меблів, матеріалів, 

інструментів та 

обладнання для 

діяльності підрозділу 

територіальної оборони.  

 

Селищна рада, 

військова 

частина А 

7127 

в межах  

кошторисних 

призначень 

в межах  

кошторисних 

призначень 

 Забезпечення діяльності 

підрозділу територіальної 

оборони 

12. Організація харчування 

підрозділу територіальної 

оборони 

 

Селищна рада, 

військова 

частина А 

7127 

в межах  

кошторисних 

призначень 

в межах  

кошторисних 

призначень 

 Забезпечення та доставка 

харчування підрозділу 

територіальної оборони 



13. Організація перевезення 

підрозділу територіальної 

оборони 

 

Селищна рада, 

військова 

частина А 

7127 

в межах  

кошторисних 

призначень 

в межах  

кошторисних 

призначень 

 Забезпечення діяльності 

підрозділу територіальної 

оборони 

14. Надання медичної 

допомоги, придбання 

медичних препаратів  та 

медичного обладнання 

для підрозділу 

територіальної оборони 

 

Селищна рада, 

військова 

частина А 

7127 

в межах  

кошторисних 

призначень 

в межах  

кошторисних 

призначень 

 Забезпечення діяльності 

підрозділу територіальної 

оборони  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                            Ігор СЕМКІВ  
 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 березня 2022 року      смт Богородчани                     № 481-20/2022 

 

 

 

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», 

 

виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

 

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

кошти з резервного фонду селищного бюджету в сумі 58 370 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 28.03.2022 р. № 481-20/2022 

 

 

 

Розподіл 

коштів резервного фонду селищного бюджету 

 

 

 

Назва 

головного 

розпорядника 

 

 

Короткий зміст 

 

Сума,  

грн. 

Джерело 

покриття 

 

 

Селищна рада 

У зв’язку з воєнним станом на 

території України: 

для забезпечення облаштування 

безпечних умов функціонування 

1-го відділу Івано-франківського 

районного територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки, організації 

діяльності територіальної 

оборони на території 

Богородчанської селищної ТГ, 

виділити кошти на: 

 придбання матеріалів для 

фортифікаційних споруд –   

50 470 грн. 

для організації надання першої 

медичної допомоги військово-

службовцям та бійцям: 

 придбання кровоспинних 

джгутів – 7 900 грн. 

 

58 370 

 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

 Всього 58 370  
 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                Ігор СЕМКІВ 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 березня 2022 року        смт Богородчани                     № 482-20/2022 

 

 

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», згідно постанови 

КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», протоколу комісії обласної 

ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 

21.02.2022 року № 29, листів  відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 

від 22.03.2022 року № 89/01-14, КНП «Центр первинної медичної допомоги» 

селищної ради від 22.03.2022 року № 81, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Врахувати в доходах селищного бюджету: 

 

по загальному фонду: 

 

субвенцію з обласного бюджету за кодом 41058400 «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» в сумі 688 780,00 гривень та спрямувати її селищній 

раді за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КНП «Богородчанська ЦЛ Богородчанської селищної ради» 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області в сумі 688 780,00 

гривень, при цьому здійснити передачу із загального фонду селищного 

бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету. 

 



2. Внести зміни в обсяг доходів селищного бюджету, а саме: 

зменшити субвенцію з обласного бюджету за кодом 41053900 «Інші 

субвенції місцевим бюджетам» в сумі 400,00 гривень на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та відповідно зменшити асигнування управлянню «Центр 

надання соціальних послуг» за КПКВК 0813050 «Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» в сумі 400,00 гривень. 

  

3. З метою своєчасного, оперативного реагування на потреби 

фінансового забезпечення заходів мобілізації людських, транспортних 

ресурсів та заходів територіальної оборони, враховуючи поточне виконання 

селищного бюджету, збільшити дохідну частину селищного бюджету за 

рахунок поступлень податку на доходи фізичних осіб в сумі 180 000 

гривень, при цьому збільшити річні асигнування селищній раді на:  

- виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів 

на 2022 рік – 30 000,00 гривень; 

- виконання програми проведення заходів формування підрозділу 

територіальної оборони  на 2022 рік – 150 000,00 гривень. 

 

4. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по відділу освіти, молоді та спорту: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0611021«Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 в 

сумі 31 841,25 гривень, при цьому збільшити асигнування КПКВК 

0613230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням 

воєнного стану» КЕКВ 2240 в сумі 31 841,25 гривень; 

 по селищній раді: 

  зменшити річні асигнування КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» (програма забезпечення виконання заходів з 

підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та 

військову службу за контрактом на 2021-2022 роки) КЕКВ 2730 в сумі 

12 000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування КПКВК 

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 в 

сумі 12 000,00 гривень. 

 

5. Здійснити передачу бюджетних асигнувань, а саме: 

 

 зменшити річні асигнування розпоряднику бюджетних коштів 

фінансове управління по загальному фонду по КПКВК 3719770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 в сумі 60 000,00 гривень; 



  на виконання програми фінансової підтримки КНП «Центр первинної 

медичної допомоги Богородчанської селищної ради на 2021-2022 роки» 

збільшити річні асигнування селищній раді по КПКВ 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної допомоги (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 

2610 в сумі 60 000,00 гривень. 

 

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

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

7. 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 28 березня 2022 року            смт Богородчани                 № 483-20/2022 

 

 

Про надання гр. Різак Ользі Іванівні статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Різак Ольги 

Іванівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Різак Ользі Іванівні, 27.10.1961 р. н., жительці села 

Жураки, вул. Польова, 10. 

 

2. Видати гр. Різак Ользі Іванівні 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 28 березня 2022 року        смт Богородчани                    № 484-20/2022 

 

 

Про надання гр. Луквінському Миколі Івановичу 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. Луквінського 

Миколи Івановича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Луквінському Миколі Івановичу, 04.02.1969 р. н., 

жителю села Жураки, вул. 40-річчя Перемоги, 3. 

 

2. Видати гр. Луквінському Миколі Івановичу 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 28 березня 2022 року       смт Богородчани                     № 485-20/2022 

 

 

Про направлення пропозиції про визнання гр. Крицуна Богдана 

Ярославовича опікуном брата Крицуна Віталія Ярославовича 

 

Розглянувши заяву гр. Крицуна Богдана Ярославовича, жителя 

селища Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, 7, про визнання його 

опікуном брата Крицуна Віталія Ярославовича, 21 квітня 1986 року 

народження, який є інвалідом І 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  Крицуна Віталія Ярославовича 21.04.1986 року 

народження, жителя селища Богородчани Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області, недієздатним, призначити йому опікуном 

Крицуна Богдана Ярославовича, 22 червня 1997 року народження. 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 березня 2022 року        смт Богородчани                     № 486-20/2022 

 

 

Про затвердження Порядку  

організації харчування внутрішньо  

переміщених та/або евакуйованих осіб,  

розміщених у закладах освіти, що  

фінансуються з бюджету Богородчанської  

територіальної громади 
 

Відповідно до статей 34, 38, 52, частини шостої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», керуючись указом Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

від 15.03.2022 року № 476-19/2022 «Про затвердження переліку закладів для 

тимчасового розміщення вимушених переселенців», з метою забезпечення 

потреб та здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 

та/або евакуйованих осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові 

дії,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

1. Затвердити Порядок організації харчування внутрішньо 

переміщених та /або евакуйованих  осіб, розміщених у закладах освіти, що 

фінансуються з бюджету Богородчанської територіальної громади 

(додається).  

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

  
 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету  

від 28.03.2022 р. № 486-20/2022 
 

 

 

ПОРЯДОК 

організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються  

з бюджету Богородчанської територіальної громади 
 

1. Порядок організації харчування внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються з  

бюджету Богородчанської селищної територіальної громади (далі - 

Порядок) розроблено з метою організації якісного гарячого харчування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, що тимчасово 

розміщуються у закладах освіти, що фінансуються з бюджету 

Богородчанської селищної територіальної громади. 
 

2. Цей Порядок визначає організаційні засади забезпечення 

харчуванням осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії, та 

розміщені в закладах згідно з Переліком закладів Богородчанської селищної 

ради, в яких буде організоване тимчасове перебування внутрішньо 

переміщеного та/або евакуйованого населення, у зв’язку з введенням 

воєнного стану, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 15.03.20223 року № 476-19/2022 (далі – 

Перелік). 
 

3. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії».  
 

4. Метою впровадження організації харчування внутрішньо 

переміщених та /або евакуйованих  осіб,  розміщених у закладах освіти, що 

фінансуються з  бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади, є комплексна організація та здійснення фінансування харчування 

вказаної категорії осіб.  
 

5. Забезпечення харчуванням внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що фінансуються з 

бюджету Богородчанської селищної територіальної громади, здійснюється 

на базі закладів згідно з Переліком. 
 

6. Метою такого механізму організації харчування є недопущення 

нераціональних витрат та псування продуктів харчування, наявних у 

закладах освіти Богородчанської селищної ради станом на 24.02.2022 року, 



терміни реалізації яких можуть пройти, та раціональне використання 

потужностей та можливостей закладів освіти  для утримання таких осіб. 
 

7. Для організації утримання та харчування вказаних осіб 

використовуються продукти харчування, наявні в закладах освіти станом на 

24.02.2022  року.   

З закладів освіти, що фінансуються з бюджету Богородчанської 

селищної територіальної громади, не внесених до Переліку, здійснюється 

передача відповідно до Актів прийому-передачі продуктів харчування до 

найближчих закладів освіти, визначених Переліком. До складу таких 

комісій обов’язково включаються керівники закладів освіти, заступники 

директорів з господарської роботи та працівники кухні, а також інші 

працівники закладу освіти, визначені наказом керівника. 
 

8. Акти прийому-передачі складаються комісіями з прийому-

передачі, утвореними у закладах освіти згідно з наказами їх керівників. Акти 

складаються в трьох примірниках: по одному примірнику для кожної із 

сторін, а також один з примірник передається до відділу освіти, молоді та 

спорту Богородчанської селищної ради для здійснення  бухгалтерського 

обліку продуктів харчування. 
 

9. Установити трьохразовий режим харчування внутрішньо 

переміщених та /або евакуйованих осіб, розміщених у закладах освіти, що 

фінансуються з бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади. 
 

10. Відповідальним особам за облік та списання продуктів харчування 

закладів освіти щоденно складати Акти списання використаних продуктів 

харчування (Додаток 1). Акти списання використаних продуктів харчування 

складати у відповідності до форм меню-вимоги на видачу продуктів 

харчування (Додаток 2). Акти списання використаних продуктів 

щопонеділка передавати відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської 

селищної ради для проведення їх бухгалтерського обліку (списання та 

надходження продуктів харчування). 
 

11. Утримання та забезпечення харчуванням  внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих  осіб, розміщених у закладах освіти, що 

фінансуються з  бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади можливе за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
 

12. Цей Порядок діє на строк введення воєнного стану та протягом 30 

днів після його завершення, визначеного Указом Президента України, за 

наявності продуктів харчування у закладах, які визначені Переліком.  
 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку  
 

 

Акт списання   

продуктів харчування’ 
 

Складений комісією у 

складі_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______про списання наступних продуктів харчування: 

 

№ 

з/п 

Найменування продукту Одиниці 

вимірювання 

Кількість  Ціна  Вартість  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Члени 

комісії:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                          

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

Додаток 2 

до Порядку  

 

 

 

 

МЕНЮ-ВИМОГА 

на видачу продуктів харчування 
на «___» ____________ 20__ р. 

 

Кількість одержувачів постачання ___________________ осіб 

 

 

 Меню Найменування 

продуктів 

харчування 

Кількість 

продуктів 

харчування 

Сніданок    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Обід    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Вечеря    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


