
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 01 червня 2022 року № 26 

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 

Ю. Мартинович – староста с. Іваниківка 

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 Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 



Відсутні члени виконкому: 
 

М. Михайлюк, М. Павликівська, М. Яцейко, С. Федорко 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 69-

3/2020. 

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

3. Про надання Богородчанському товариству інвалідів «Надія» дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

частини нежитлового приміщення у будинку № 51 по вул. Шевченка до 

селищних мереж водопостачання та водовідведення. 

4. Про надання гр. Колотайлу Віталію Івановичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Лесі Українки, 19 до селищної мережі водовідведення. 

5.  Про надання  Похівському старостинському округу № 4 дозволу на 

зрізання дерев. 
  
 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 25 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали: Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

захисту населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 69-

3/2020.  

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 557-26/2022 додається. 

Одноголосно 

 



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

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 558-26/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про надання Богородчанському товариству інвалідів 

«Надія» дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання частини нежитлового приміщення у будинку № 51 по вул. 

Шевченка до селищних мереж водопостачання та водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 559-26/2022 додається. 

Одноголосно 

 

4. Слухали: Про надання  гр. Колотайлу Віталію Івановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Лесі Українки, 19 до селищної мережі 

водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 560-26/2022 додається. 

 Одноголосно  

5. Слухали: Про надання  Похівському старостинському округу № 4 

дозволу на зрізання дерев.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 561-26/2022 додається. 

Одноголосно 
 
  

  

   
Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 01 червня 2022 року          смт Богородчани                     № 557-26/2022 

 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки,  

затвердженої рішенням селищної ради   

від 24.12.2020 року № 69-3/2020 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

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

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, 

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

підтримки сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил України, 

добровольців Сил територіальної оборони та інших учасників воєнних дій 

під час воєнного стану, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої 

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

     розділ «Підтримка та виплата допомоги сім’ям загиблих 

військовослужбовців, особам рядового і начальницького складу, 

поліцейських, учасникам добровольчих формувань та учасникам Сил 

територіальної оборони під час дії воєнного стану» викласти в новій редакції 

згідно додатку. 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                                           Ростислав ЗАРЕМБА 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 01.06.2022 р. № 557-26/2022 

 

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

 

№ з/п Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

Виконавець  Джерело фінансування 

Всього  2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

 

6.1 Соціальна 

підтримка та 

виплата 

допомоги сім’ям 

загиблих 

військовослужб

овців Збройних 

сил України, 

добровольців 

Сил 

територіальної 

оборони та 

інших учасників 

воєнних дій 

 

Виплата одноразової 

грошової допомоги сім’ям 

загиблих 

військовослужбовців, 

особам рядового і 

начальницького складу, 

поліцейських, учасникам 

добровольчих формувань 

та учасникам Сил 

територіальної оборони та 

іншим учасникам воєнних 

дій під час дії воєнного 

стану у розмірі до 200 000 

гривень 

2021-2025 Управління 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

 В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

          

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                  Ігор СЕМКІВ  
 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 01 червня 2022 року          смт Богородчани                      № 558-

26/2022 

 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання 

звітності у період дій воєнного стану» № 2118-IX, 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», листів військової частини А4032 від 24.05.2022 року 

№164 та управління «Центр надання соціальних послуг» селищної ради від 

30.05.2022 року № 108/01-14, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

         1.  Збільшити дохідну частину селищного бюджету по загальному 

фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за 

підсумками 5 місяців 2022 року відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України в сумі 624 000 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування розпорядникам коштів селищного бюджету, а саме: 

-  селищній раді на виконання програми фінансування 

мобілізаційних заходів на 2022 рік в сумі 9 000,00 гривень; 

- відділу освіти, молоді та спорту селищної ради на виконання  

програми  забезпечення перебування та підтримки внутрішньо 



переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово проживають на 

території Богородчанської селищної територіальної громади на 2022-2025 

роки в сумі 15 000,00 гривень (придбання ліжок одноярусних); 

- управлінню «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

на виконання Комплексної програми соціального захисту населення 

Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки (зі змінами) в сумі 

600 000,00 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 01 червня 2022 року       смт Богородчани                     № 559-26/2022 

 

 

Про надання Богородчанському товариству інвалідів «Надія» дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

частини нежитлового приміщення у будинку № 51 по вул. Шевченка 

до селищних мереж водопостачання та водовідведення 

 

Розглянувши заяву Богородчанського товариства інвалідів «Надія» 

про надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання частини нежитлового приміщення у будинку № 51 по вул. 

Шевченка до селищних мереж водопостачання та водовідведення, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до 

Правил приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних 

мереж селища Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати Богородчанському товариству інвалідів «Надія» дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

частини нежитлового приміщення у будинку № 51 по вул. 

Шевченка до селищних мереж водопостачання та 

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 01 червня 2022 року       смт Богородчани                     № 560-26/2022 

 

 

Про надання гр. Колотайлу Віталію Івановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Лесі Українки, 19 до селищної мережі 

водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Колотайла В. І. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Лесі Українки, 19 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. Колотайлу Віталію Івановичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Лесі Українки, 19 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 01 червня 2022 року       смт Богородчани                     № 561-26/2022 

 

 

Про надання Похівському старостинському                                                              

округу № 4 дозволу на зрізання дерев 

 

         Розглянувши клопотання Похівського старостинського округу № 4 

про надання дозволу на зрізання дерев (4 верби), які ростуть недалеко від 

житлового будинку та несуть загрозу руйнування будинку, відповідно до 

рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Похівському старостинському округу № 4 дозвіл на зрізання дерев  

(4 верби), які ростуть недалеко від житлового будинку та несуть загрозу 

руйнування будинку. 

 

  

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 
 


