
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 28 квітня 2022 року № 22 

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» 

М. Яцейко – приватний підприємець 

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 

   

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

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

2. Про доцільність надання малолітнім Зеленюк В. Я. та Зеленюку А. Я. 

статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3. Про припинення дії договору за згодою сторін щодо умов 

запровадження та організацію функціонування послуги патронату над 

дитиною, що надавалася сім’єю патронатного вихователя Зіняк О.С. 

4. Про доцільність вибуття  малолітніх Олійник М.М. та Олійника Т.М. 

з сім’ї патронатного вихователя Зіняк О.С. 

5. Про укладення договору щодо умов запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься 

сім’єю патронатного вихователя Зіняка В.В. 

6. Про укладення договору щодо патронату над дітьми Олійник М.М. та 

Олійником Т.М. з патронатним вихователем Зіняком В.В. та матір’ю 

Олійник М.М. 

7. Про надання гр. Зіняку Степану Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 75 до селищної мережі водовідведення. 

8. Про розгляд заяви гр. Романишин Ірини-Анни Кузьмівни про видачу 

дозволу на підключення житлового будинку до центральної мережі 

газопостачання. 

9. Про звільнення гр. Лукача Миколи Васильовича від повноважень 

опікуна над сином Лукачем Михайлом Миколайовичем. 

10. Про направлення подання про призначення гр. Лукача Миколи 

Миколайовича опікуном брата Лукача Михайла Миколайовича. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 27 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

Доповідав: М. Хімчак 



Вирішили: рішення № 513-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про доцільність надання малолітнім Зеленюк В. Я. та 

Зеленюку А. Я. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 514-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про  припинення дії договору за згодою сторін щодо умов 

запровадження та організацію функціонування послуги патронату над 

дитиною, що надавалася сім’єю патронатного вихователя Зіняк О.С. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 515-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

4. Слухали: Про доцільність вибуття  малолітніх Олійник М.М. та 

Олійника Т.М. з сім’ї патронатного вихователя Зіняк О.С.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 516-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про укладення договору щодо умов запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 

надаватиметься сім’єю патронатного вихователя Зіняка В.В.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 517-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про укладення договору щодо патронату над дітьми 

Олійник М.М. та Олійником Т.М. з патронатним вихователем    

Зіняком В.В. та матір’ю Олійник М.М.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 518-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

7. Слухали: Про надання гр. Зіняку Степану Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 75 до селищної 

мережі водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 519-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 



8. Слухали: Про розгляд заяви гр. Романишин Ірини-Анни Кузьмівни 

про видачу дозволу на підключення житлового будинку до 

центральної мережі газопостачання.  

Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 520-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про звільнення гр. Лукача Миколи Васильовича від 

повноважень опікуна над сином Лукачем Михайлом Миколайовичем.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 521-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

10.  Слухали: Про  направлення подання про призначення гр. Лукача 

Миколи Миколайовича опікуном брата Лукача Михайла 

Миколайовича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 522-22/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

  

  

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                     Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року          смт Богородчани                       № 513-22/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 

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 постанови КМУ від 11.03.2022 року № 

252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» та листа селищної ради від 27.04.2022 року №26,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по селищній раді: 

  зменшити річні асигнування КПКВК 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управляння» (Програма розвитку цивільного 

захисту населення в Богородчанській селищній раді на 2021-2025 

роки) КЕКВ 2210 в сумі 200 000,00 гривень, при цьому збільшити 

річні асигнування КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

(Програма розвитку цивільного захисту  населення в Богородчанській 

селищній раді на 2021-2025 роки) КЕКВ 2210 в сумі 200 000,00 

гривень; 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (у разі 

її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2271 в сумі 



37 000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування            

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад» КЕКВ 2273 в сумі 37 000,00 гривень. 

 

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

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року       смт Богородчани             № 514-22/2022 

 

 

Про доцільність надання малолітнім  

Зеленюк В.Я. та Зеленюку А.Я.  

статусу дітей, позбавлених  

батьківського піклування 

 

 

Малолітні Зеленюк Андрій Ярославович, 11.12.2020 року народження 

та Зеленюк Вероніка Ярославівна, 20.02.2019 року народження, жителі 

с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 46, Івано-Франківського району, 

залишилися без батьківського піклування. 

Мати дітей Зеленюк Марія Володимирівна, 11.09.1981 року 

народження, жителька с. Грабовець, вул. Набережна, буд. № 46, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, позбавлена батьківських 

прав рішенням Богородчанського районного суду від 19.07.2021 року, 

справа №338/670/21, яке набрало законної сили 18.08.2021 року. Відомості 

про батька дітей внесені відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного 

кодексу України, що підтверджується довідкою виданою 

Богородчанським відділом державної реєстрації актів цивільного стану в 

Івано-Франківському районі Івано-Франківської області від 31.03.2022 року 

№ 345/25.2.6-18. 

Керуючись статтями 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», на підставі статті 25 Закону 

України «Про охорону дитинства», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та пунктами 21, 22, 24 Порядку провадження 

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

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866, рішенням комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 26.04.2022 року № 11 «Про доцільність 

надання малолітнім Зеленюк В.Я. та Зеленюку А.Я. статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування», 

 

виконком селищної ради вирішив:  



 

1. Надати малолітнім Зеленюку Андрію Ярославовичу, 11.12.2020 

року народження та Зеленюк Вероніці Ярославівні, 20.02.2019 року 

народження, статус дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

вичерпних заходів щодо охоплення дітей сімейними формами виховання. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року        смт Богородчани             № 515-22/2022 

 

 

Про припинення дії договору за згодою  

сторін щодо умов запровадження та  

організацію функціонування послуги  

патронату над дитиною, що надавалася  

сім’єю патронатного вихователя Зіняк О.С. 

 

 

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», у зв’язку з заявою патронатного вихователя Зіняк Ольги Савівни 

про неможливість надання послуги патронату над дитиною у своїй сім’ї 

внаслідок виникнення обставин, що об’єктивно унеможливлюють їх 

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

та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Припинити дію договору за згодою сторін 28.04.2022 року про 

умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату 

над дитиною, що надавалася сім’єю патронатного вихователя Зіняк Ольги 

Савівни, 20.07.1971 року народження, жительки смт  Богородчани, 

вул. Шевченка, буд.13-А. 

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 28 квітня 2022 року   смт Богородчани    № 516-22/2022 

 

 

Про доцільність вибуття малолітніх  

Оліник М.М. та Олійника Т.М. з сім’ї  

патронатного вихователя Зіняк О.С. 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

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

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

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 26.04.2022 року № 12 «Про доцільність вибуття 

Олійник М.М. та Олійника Т.М. з сім’ї патронатного вихователя Зіняк О.С.» 

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

інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Дати згоду на вибуття 28.04.2022 року Олійник Марії 

Мирославівни, 29.08.2014 року народження, Олійника Тимофія 

Мирославовича, 13.05.2016 року народження, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, з сім’ї патронатного вихователя 

Зіняк Ольги Савівни, 20.07.1971 року народження, жительки 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 13-А, у зв’язку з припинення дії 

договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги 

патронату над дитиною, що надавалася сім’єю патронатного вихователя 

Зіняк Ольги Савівни, 20.07.1971 року народження, смт Богородчани, вул. 

Шевченка, буд.13-А. 

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 28 квітня 2022 року        смт Богородчани               № 517-22/2022 

 

 

Про укладення договору щодо умов  

запровадження та організацію  

функціонування послуги патронату  

над дитиною, що надаватиметься  

сім’єю патронатного вихователя Зіняка В.В. 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

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

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною» та з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод 

та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Укласти 29.04.2022 року договір про умови запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 

надаватиметься сім’єю патронатного вихователя Зіняка Василя 

Васильовича, 31.08.1969 року народження, жителя смт Богородчани, вул. 

Шевченка, буд.13-А. 

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 28 квітня 2022 року        смт Богородчани               № 518-22/2022 

 

 

Про укладення договору щодо патронату  

над дітьми Олійник М.М. та Олійником Т.М. 

з патронатним вихователем Зіняком В.В. 

та матір’ю Олійник М.М. 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

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

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

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 26.04.2022 року № 13 «Про доцільність 

укладення договору патронату над дітьми Олійник М.М. та Олійником Т.М. 

з патронатним вихователем Зіняком В.В. та матір’ю Олійник М.М.» та з 

метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних 

інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Укласти 29.04.2022 року договір щодо патронату над дітьми Олійник 

Марією Мирославівною, 29.08.2014 року народження та Олійником 

Тимофієм Мирославовичем, 13.05.2016 року народження, з патронатним 

вихователем Зіняком Василем Васильовичем, 31.08.1969 року народження, 

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

Олійник Марією Миколаївною, 23.01.1980 року народження, жителькою 

с. Горохолина, вул. Довбуша, буд. №430. 

2. Влаштувати з 29.04.2022 року малолітніх Олійник Марію 

Мирославівну та Олійника Тимофія Мирославовича в сім’ю патронатного 

вихователя Зіняка Василя Васильовича. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року        смт Богородчани                     № 519-22/2022 

 

 

Про надання гр. Зіняку Степану Богдановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 75 до селищної мережі водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Зіняка С. Б. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 75 до селищної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Зіняку Степану Богдановичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 75 до селищної мережі 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися 

до селищної ради для отримання дозволу на  проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Селищний  голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року        смт Богородчани                 № 520-22/2022 

 

 

Про розгляд заяви гр. Романишин 

Ірини-Анни Кузьмівни про видачу 

дозволу на підключення житлового 

будинку до центральної мережі 

газопостачання 

 

Розглянувши заяву від 14.04.2022 року гр. Романишин Ірини-

Анни Кузьмівни про надання дозволу на підключення житлового будинку 

по вул. Б. Хмельницького, 5/2 в селищі Богородчани до центральної 

мережі газопостачання, керуючись ст. 19 Конституції України, ст. ст. 52, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 10, 26-

1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до 

Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою 

або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 

дозволів, враховуючи Кодекс газорозподільних систем затверджений 

Постановою № 2494 НКРЕКП від 30.09.2015 року, з метою уникнення 

пошкоджень інженерних мереж та забезпечення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля,  

 

виконком селищної ради вирішив:  
 

1.  Відмовити гр. Романишин Ірині-Анні Кузьмівні у наданні дозволу 

на підключення житлового будинку по вул. Б. Хмельницького, 5/2 в 

селищі Богородчани до центральної мережі газопостачання по причині 

відсутності правових підстав, оскільки це є виключним повноваженням 

оператора газорозподільних мереж та власника газової мережі, до якої 

має намір приєднатися заявник (замовник). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

Селищний голова                                                            Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 521-22/2022 

 

 

Про звільнення гр. Лукача Миколи Васильовича від повноважень 

опікуна над сином Лукачем Михайлом Миколайовичем 

 

Розглянувши заяву гр. Лукача Миколи Васильовича, жителя села 

Старуня, вул. С. Лукача, 16 А, про звільнення його від повноважень опікуна 

над сином Лукачем Михайлом Миколайовичем, 17 листопада 1999 року 

народження, який є інвалідом І «А» групи довічно, відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

у випадку позитивного рішення суду звільнити гр. Лукача Миколу 

Васильовича 06.02.1968 р. н., жителя с. Старуня, вул. С. Лукача, 16 А від 

повноважень опікуна над сином Лукачем Михайлом Миколайовичем 

17.11.1999 р. н. 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



  

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 28 квітня 2022 року        смт Богородчани                      № 522-22/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Лукача Миколи 

Миколайовича опікуном брата Лукача Михайла Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Лукача Миколи Миколайовича, жителя села 

Старуня, вул. С. Лукача, 16 А, про призначення його опікуном брата Лукача 

Михайла Миколайовича, 17 листопада 1999 року народження, який є 

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

самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області призначити гр. Лукача Миколу Миколайовича 10.02.1994 р. н., 

жителя с. Старуня вул. С. Лукача, 16 А, опікуном брата, Лукача Михайла 

Миколайовича 17.11.1999 року народження, жителя села Старуня, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області. 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 


