
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 08 червня 2022 року № 27 

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 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

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 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

І. Павлюк – приватний підприємець 

Н. Скрипник – директор Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

М. Павликівська – приватний підприємець 

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: 
 

Н. Гедзик, Н. Міщук, В. Петришин, О. Дмитрук, В. Приймак, М. Захарчук,    

Т. Гаврилко, М. Яцейко, С. Федорко 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 



 

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

2. Про надання Ковальчуку В.М. дозволу на укладення договору 

купівлі-продажу (відчуження) квартири, право користування якою 

мають неповнолітня Ковальчук М-С.В. та малолітній Ковальчук В.В. 

3. Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 
 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 20 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

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

     Доповідав: Р. Заремба 

     Вирішили: рішення № 562-27/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про надання Ковальчуку В.М. дозволу на укладення 

договору купівлі-продажу (відчуження) квартири, право 

користування якою мають неповнолітня Ковальчук М-С.В. та 

малолітній Ковальчук В.В. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 563-27/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про затвердження Переліків осіб, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб. 

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 564-27/2022 додається. 

Одноголосно 
 
  
   
Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                   Ігор СЕМКІВ 
 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 червня 2022 року       смт Богородчани    № 562-27/2022 

 

 

 

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», рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.05.2022 

року № 407-14/2022, листів відділу освіти, молоді та спорту від 07.06.2022 

№160/01-14, від 07.06.2022 року №157/01-14, КНП «Богородчанська 

центральна лікарня» від 01.06.2022 року №522, від  07.06.2022 року №552, 

від 07.06.2022 року №550 та ДП «Дороги Прикарпаття» від 01.06.2022 року 

№01-05/354, 

 

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  4 606 531,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування розпорядникам коштів селищного бюджету згідно з додатком. 

 

         2. 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 2250 

в сумі 7 000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування          

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2800 в сумі 7 000,00 гривень. 

 

3. Внести зміни до рішення сесії селищної від 10.02.2022 року                 

№ 1066-14/2022 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік», а 

саме, по головному розпоряднику коштів «Селищна рада» назву 

природоохоронного заходу «Нове будівництво берегозакріплювальних 

споруд на р. Саджавка по вул. Прикарпатська (біля господарства Шуї 

М.В.)  в с. Глибівка Богородчанського району Івано-Франківської області» 

замінити на «Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. 

Саджавка по вул. Прикарпатська (біля господарства Шуї М.В.) в с. 

Глибівка Богородчанського району Івано-Франківської області 

(коригування)». 

 

4. Фінансовому управлінню селищної ради (Н. Гасюк) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

5. 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 08 червня 2022 року       смт Богородчани    № 563-27/2022 

 

 

Про надання Ковальчуку В.М. дозволу  

на укладення договору купівлі-продажу  

(відчуження) квартири, право користування 

якою мають неповнолітня Ковальчук М.-С.В.  

та малолітній Ковальчук В.В. 

 

     Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 

177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 08.06.2022 року № 24 «Про доцільність 

надання Ковальчуку В.М. дозволу на укладення договору купівлі-продажу 

(відчуження) квартири, право користування якою мають неповнолітня 

Ковальчук М.-С. В. та малолітній Ковальчук В. В.» та з метою створення 

належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, 

  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Надати Ковальчуку Володимиру Михайловичу, 08.04.1983 року 

народження, жителю смт Богородчани, вул. Галицька, буд. № 42, дозвіл на 

укладення договору купівлі-продажу (відчуження) квартири, яка 

знаходиться за адресою: смт Богородчани, вул. Грушевського, буд. № 2, 

корп. № 1, кв. № 24, право користування якою мають неповнолітня 

Ковальчук Марія-Софія Володимирівна, 12.09.2007 року народження, та 

малолітній Ковальчук Владислав Володимирович, 16.09.2011 року 

народження, за згодою матері Ковальчук Надії Романівни, 21.10.1987 року 

народження. 

2. Зобов’язати батька Ковальчука Володимира Михайловича протягом 

місяця з дня припинення воєнного стану на території України 

зареєструвати неповнолітню Ковальчук Марію-Софію Володимирівну, 



12.09.2007 року народження, та малолітнього Ковальчука Владислава 

Володимировича, 16.09.2011 року народження, за адресою: 

смт Богородчани, вул. Галицька, буд. № 42. 

3. 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 08 червня 2022 року         смт Богородчани                     № 564-27/2022 

 

 

Про затвердження Переліків  

осіб, що розмістили внутрішньо  

переміщених осіб 

  

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 

року № 333 (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 29.04.2022 року 

№ 490) з метою забезпечення отримання компенсації особам, що 

розмістили внутрішньо переміщених осіб, яка виплачується за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду 

бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді 

благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних 

пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та 

громадських об’єднань, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

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

міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських 

об’єднань) відповідно до додатку 2, затвердженого у редакції постанови 

Кабінету Міністрів від 29.04.2022 року № 490 (додається). 

2. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат відповідно до 

додатку 3, затвердженого у редакції постанови Кабінету Міністрів від 

29.04.2022 року № 490 (додається). 

3. Координацію роботи покласти на управління «Центр надання 

соціальних послуг» селищної ради (В. Дрогомирецький). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.                                                        

 

Селищний голова              Ростислав ЗАРЕМБА 


