
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 27 травня 2022 року № 25 

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 

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 

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: 

 

М. Яцейко, С. Федорко 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

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

2. Про внесення змін до програми реінтеграції правопорушника в 

суспільстві, профілактики рецидивної злочинності у Богородчанській 

громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 

07.06.2021 року № 570-7/2021. 

3. Про надання малолітньому Тараніну Д.В. статусу дитини-сироти. 

4. Про надання неповнолітній Свириді А.М. та малолітній Свириді М.М. 

статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. 

5. Про влаштування неповнолітньої Свириди А.М. та малолітньої 

Свириди М.М. під опіку та піклування Стефуняка Д.В. 

6. Про визначення місця проживання малолітньої дитини Михайлів Б.В. з 

батьком Михайлівим В.М. 

7. Про надання гр. Солецькій Любові Юріївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Українська, 7 до селищної мережі водопостачання. 

8. Про надання гр. Семанюку Василю Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 21 до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення. 

9. Про надання гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 45 до селищної мережі водовідведення. 

10.  Про надання гр. Князевичу Миколі Миколайовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 13 до селищної мережі 

водовідведення. 

11.  Про надання гр. Романишину Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 45 до селищної 

мережі водовідведення. 

12.  Про надання гр. Яремі Надії Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 48 до селищних мереж водопостачання та 

водовідведення. 



13.  Про надання Першому відділу Івано-Франківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 84 до селищних 

мереж водопостачання та водовідведення. 

14.  Про надання гр. Бойку Андрію Андрійовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

15.  Про надання гр. Боднарчук Ірині Миколаївні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

16.  Про надання гр. Максимлюку Василю Михайловичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

17.  Про направлення подання про призначення гр. Грицак Марії Василівни 

опікуном сестри Свириди Лесі Василівни. 

 

 

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: Н. Гасюк 

Вирішили: рішення № 540-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про внесення змін до програми реінтеграції правопорушника 

в суспільстві, профілактики рецидивної злочинності у Богородчанській 

громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 

07.06.2021 року № 570-7/2021.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 541-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про надання малолітньому Тараніну Д.В. статусу дитини-

сироти.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 542-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 



4. Слухали: Про надання неповнолітній Свириді А.М. та малолітній 

Свириді М.М. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 543-25/2022 додається. 

 Одноголосно  

5. Слухали: Про  влаштування неповнолітньої Свириди А.М. та 

малолітньої Свириди М.М. під опіку та піклування Стефуняка Д.В. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 544-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про  визначення місця проживання малолітньої дитини 

Михайлів Б.В. з батьком Михайлівим В.М. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 545-25/2022 додається. 

Одноголосно  

 

7. Слухали: Про  надання гр. Солецькій Любові Юріївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Українська, 7 до селищної мережі 

водопостачання. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 546-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про надання гр. Семанюку Василю Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 21 до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 547-25/2022 додається. 

Одноголосно  

 

9. Слухали: Про надання гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Шевченка, 45 до селищної мережі 

водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 548-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

10.  Слухали: Про надання гр. Князевичу Миколі Миколайовичу дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 



житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 13 до селищної мережі 

водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 549-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.  Слухали: Про надання гр. Романишину Роману Михайловичу дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 45 до селищної 

мережі водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 550-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

12.  Слухали: Про  надання гр. Яремі Надії Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 48 до селищних 

мереж водопостачання та водовідведення. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 551-25/2022 додається. 

 Одноголосно  

13.  Слухали: Про надання Першому відділу Івано-Франківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 84 до селищних 

мереж водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 552-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

14.  Слухали: Про  надання гр. Бойку Андрію Андрійовичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 553-25/2022 додається. 

Одноголосно  

 

15.  Слухали: Про надання гр. Боднарчук Ірині Миколаївні статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 554-25/2022 додається. 

Одноголосно 

 

16.  Слухали: Про надання гр. Максимлюку Василю Михайловичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.    



     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 555-25/2022 додається. 

Одноголосно  

 

17.  Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Грицак Марії 

Василівни опікуном сестри Свириди Лесі Василівни.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 556-25/2022 додається. 

Одноголосно  

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 
 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 травня 2022 року       смт Богородчани                      № 540-25/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 постанов КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», від 

15.09.2021 року №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у закладах загальної середньої освіти» та від 01.04.2022 року № 401 

«Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», 

відповідно до протоколу засідання постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 04.05.2022 року 

№30, розпоряджень Івано-Франківської ОВА від 19.05.2022 року №181, №182, 

листів КП «Богородчанське ВУВКГ» селищної ради від 17.05.2022 року № 94, 

ДП «Теплокомуненерго» від 16.05.2022 року №31, військової частини А4032 

від 22.05.2022 року №159, управління «Центр надання соціальних послуг» від 

24.05.2022 року №106/01-14, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1.  Врахувати в доходах селищного бюджету: 

по загальному фонду: 

 

 субвенції з державного бюджету за кодом 41051200 «Субвенція на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»:  

 

 

 

 



- в сумі 27 200,00 грн. (видатки споживання) та спрямувати її відділу 

освіти, молоді та спорту за КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами», 

-  в сумі 20 000,00 грн. (видатки розвитку) та спрямувати її відділу 

освіти, молоді та спорту за КПКВК 0611200 КПКВК 0611200 «Надання освіти 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», при цьому 

здійснити передачу коштів з загального фонду селищного бюджету до 

спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку). 

 

2. Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету: 

 

  за кодом 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на 

оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-

ресурсних центрів)» в сумі 164 800,00 грн. та відповідно зменшити 

асигнування відділу освіти, молоді та спорту за КПКВК 06111152 

«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції» в сумі 164 800,00 грн. 

 

3. З метою приведення показників селищного бюджету у відповідність 

показників соціально-економічного розвитку територіальної громади, 

своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення 

заходів мобілізації людських, транспортних ресурсів та заходів територіальної 

оборони, враховуючи поточне виконання селищного бюджету за І-й квартал 

2022 року, збільшити дохідну частину селищного бюджету за рахунок 

поступлень податку на доходи фізичних осіб в сумі 325 000 гривень, при цьому 

збільшити річні асигнування розпорядникам селищного бюджету, а, саме: 

- селищній раді на поповнення статутного фонду ДП 

«Теплокомуненерго» (для проведення ремонту екскаватора ЕО-2628 БОРЕКС) 

в сумі 120 000,00 грн., при цьому здійснити передачу коштів з загального 

фонду селищного бюджету до спеціального фонду селищного бюджету 

(бюджету розвитку); 

-  селищній раді на виконання програми фінансування мобілізаційних 

заходів на 2022 рік в сумі 40 000,00 гривень; 

- селищній раді на виконання програми відшкодування різниці в 

тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для споживачів смт. Богородчани в 2022-2025 роках, для 

подальшої передачі КП «Богородчанське ВУВКГ» на відшкодування різниці 

між розміром тарифу на житлово комунальні послуги та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі 100 000,00 грн.; 

 

 

 

 



- управлінню «Центр надання соціальних послуг» 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 

65 000,00 гривень. 

 

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 27 травня 2022 року         смт Богородчани                     № 541-25/2022 

 

 

Про внесення змін до програми реінтеграції  

правопорушника в суспільстві, профілактики  

рецидивної злочинності у Богородчанській  

громаді на 2021-2023 роки, затвердженої  

рішенням селищної ради від 07.06.2021 року 

№ 570-7/2021 

 

 

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», відповідно до постанови КМУ від 11.03.2022 року 

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», з метою забезпечення участі осіб, до яких застосовано 

покарання у виді суспільно корисних робіт,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми реінтеграції правопорушника в суспільстві, 

профілактики рецидивної злочинності у Богородчанській громаді на 2021-

2023 роки, затвердженої рішенням селищної ради  від 07.06.2021 року № 570-

7/2021, а саме: 

доповнити Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела 

фінансування програми реінтеграції правопорушника в суспільстві, 

профілактики рецидивної злочинності у Богородчанській громаді на 2021-

2023 роки» пунктом 4 (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                Ростислав ЗАРЕМБА



 

 

Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування програми реінтеграції правопорушника в суспільстві,  

профілактики рецидивної злочинності у Богородчанській громаді на 2021-2023 роки 

 

 

 

Назва напрямку 

діяльності                    

(пріоритетні 

напрямки) 

 
Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 
виконавець 

Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні 

щорічні обсяги 

фінансування,                 

тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

2021 2022 2023 

Реалізація  

пробаційних програм 

4. Нарахування плати 

порушнику за виконання 

суспільно корисних 

робіт. Виконання 

адміністративного 

стягнення. 

 

2021-2023 

роки 

Селищна рада, 

Богородчанський 

районний сектор 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» в Івано-

Франківській 

області 

Селищний 

бюджет 

 

- 

В 

межах 

кошто

рисни

х 

призн

ачень 

 

 

В 

межах 

кошто

рисни

х 

призна

чень 

 

 

 

Виконання 

рішення суду 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                              Ігор СЕМКІВ  



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 травня 2022 року       смт Богородчани    № 542-25/2022 

 

 

Про надання малолітньому  

Тараніну Д.В.  статусу  

дитини-сироти 

 

Малолітній Таранін Данило Віталійович, 12.10.2018 року народження, 

житель м. Маріуполь, Донецької області, тимчасово проживає в с. Саджава, 

вул. Зелена, буд. № 69, Івано-Франківського району, залишився без 

батьківського піклування. 

Батько дитини Таранін Віталій Олександрович, 16.10.1986 року 

народження, помер 15.04.2022 року, свідоцтво про смерть від 17.05.2022 

року серія І-НМ № 353400, видане Богородчанським відділом реєстрації 

актів цивільного стану в Івано-Франківському районі Івано-Франківської 

області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ). 

Мати дитини Тараніна Алла Вікторівна, 05.02.1989 року народження, 

померла 08.05.2022 року, свідоцтво про смерть від 17.05.2022 року серія       

І-НМ № 360001, видане Богородчанським відділом реєстрації актів 

цивільного стану в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області 

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                        

(м. Івано-Франківськ). 

Батьки дитини були військовослужбовцями, які загинули під час 

виконання військових обов’язків в м. Маріуполі.  

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, 23, 791 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 26.05.2022 року № 19 «Про 

надання малолітньому Тараніну Д.В.  статусу дитини-сироти», та з метою 

захисту прав та законних інтересів дитини, 



 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Надати малолітньому Тараніну Данилу Віталійовичу, 12.10.2018 

року народження, статус дитини-сироти. 

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

вичерпних заходів щодо охоплення дитини 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани             № 543-25/2022 

 

 

Про надання неповнолітній  

Свириді А.М. та малолітній  

Свириді М.М. статусу дітей,  

позбавлених батьківського  

піклування 

 

 

Неповнолітня Свирида Анастасія Миколаївна, 03.02.2007 року 

народження, та малолітня Свирида Марія Миколаївна, 12.10.2010 року 

народження, жителі с. Жураки, вул. Руднєва, буд. № 8, Івано-Франківського 

району, залишилися без батьківського піклування. 

Мати дітей Свирида Леся Василівна, 25.09.1985 року народження, 

жителька с. Жураки, вул. Руднєва, буд. № 8, Івано-Франківського району,  

через хворобу не може виконувати батьківські обов’язки, що 

підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу 

охорони здоров’я про наявність у матері дитини тривалої хвороби, яка 

перешкоджає виконанню батьківських обов’язків, від 12.05.2022 року          

№ 621, виданий Богородчанською центральною лікарнею Богородчанської 

селищної ради. 

Батько дітей Свирида Микола Петрович помер 02.12.2013 року,  

свідоцтво про смерть від 02.12.2013 року серія І-ИД №159689, видане 

Заліснянською сільською радою Чортківського району Тернопільської 

області. 

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 26.05.2022 року № 20 «Про надання 

неповнолітній Свириді А.М. та малолітній Свириді М.М. статусу дітей, 



позбавлених батьківського піклування», та  з метою захисту прав та 

законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Надати малолітній Свириді Анастасії Миколаївні, 03.02.2007 

року народження, та малолітній Свириді Марії Миколаївні, 12.10.2010 року 

народження, статус дітей,  які залишилися без 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани             № 544-25/2022 

 

 

Про влаштування    

неповнолітньої Свириди А.М.  

та малолітньої Свириди М.М.  

під опіку та піклування  

Стефуняка Д.В. 

 

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

служби у справах дітей селищної ради, перебувають неповнолітня Свирида 

Анастасія Миколаївна, 03.02.2007 року народження, та малолітня Свирида 

Марія Миколаївна, 12.10.2010 року народження, жителі с. Жураки, 

вул. Руднєва, буд. № 8, Івано-Франківського району.  

Рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

від 27.05.2022 року № 543-25/2022 неповнолітній Свириді Анастасії 

Миколаївні, 03.02.2007 року народження, та малолітній Свириді Марії 

Миколаївні, 12.10.2010 року народження,  надано статус дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

На обліку потенційних опікунів, піклувальників в службі у справах 

дітей селищної ради перебуває Стефуняк Дмитро Васильович, житель 

с. Жураки, вул. Руднєва, буд. № 8, Івано-Франківського району. 

Керуючись статями  243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статями 55, 58, 61, 62, 63, 67, 69 Цивільного кодексу України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 40, 41, 

42, 43, 44, 57 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, беручи до уваги 

заяву потенційного опікуна, піклувальника Стефуняка Дмитра 

Васильовича, та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 26.05.2022 року № 21 «Про доцільність 

влаштування  неповнолітньої Свириди А.М. та малолітньої Свириди М.М. 



під опіку та піклування Стефуняка Д.В.», з метою реалізації права дитини 

на сімейне виховання,   

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Влаштувати неповнолітню Свириду Анастасію Миколаївну, 

03.02.2007 року народження, та малолітню Свириду Марію Миколаївну, 

12.10.2010 року народження, під опіку та піклування Стефуняка Дмитра 

Васильовича, жителя с. Жураки, вул. Руднєва, буд. № 8, Івано-

Франківського району. 

2. Встановити опіку над майном, яке знаходиться за адресою: с. 

Жураки, вул. Руднєва, буд. № 8, Івано-Франківського району та право 

користування яким мають діти, позбавлені батьківського піклування, 

Свирида Анастасія Миколаївна, 03.02.2007 року народження, та Свирида 

Марія Миколаївна, 12.10.2010 року народження.  

3. Призначити Стефуняка Дмитра Васильовича відповідальною 

особою за збереження майна неповнолітньої Свириди Анастасії 

Миколаївни, 03.02.2007 року народження, та малолітньої Свириди Марії 

Миколаївни, 12.10.2010 року народження,  до досягнення ними повноліття. 

4. Службі у справах дітей селищної ради (В. Римарук) здійснювати 

контроль за умовами утримання та виховання дітей. 

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 27 травня 2022 року      смт Богородчани    № 545-25/2022 

 

 

Про визначення місця проживання    

малолітньої дитини Михайлів Б.В. 

з батьком Михайлівим В.М. 

 

 

Керуючись 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 26.05.2022 року № 22 «Про 

надання висновку щодо визначення місця проживання малолітньої дитини 

Михайлів Б.В. з батьком Михайлівим В.М.», та з метою створення належних 

умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Визначити місце проживання малолітньої  дитини Михайлів 

Богдани Василівни, 04.10.2012 року народження, з батьком Михайлівим 

Василем Миколайовичем, 17.03.1976 року народження. 

2. Затвердити висновок щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Михайлів Богдани Василівни, 04.10.2012 року 

народження, з батьком Михайлівим Василем Миколайовичем, 17.03.1976 

року народження, згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 27.05.2022 р. № 545- 25/2022     

 

 

Висновок 

щодо визначення місця проживання малолітньої дитини  

Михайлів Богдани Василівни з батьком Михайлівим Василем 

Миколайовичем 

 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

26.05.2022 року розглянула заяву та матеріали, подані громадянином 

Михайлівим Василем Миколайовичем, 17.03.1976 року народження, 

жителем смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 76, кв. № 12, щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини Михайлів Богдани 

Василівни, 04.10.2012 року народження. 

Встановлено, що 25.07.1995 року Михайлів Іванна Миколаївна та 

Михайлів Василь Миколайович одружилися, у шлюбі у них народилася 

дочка Богдана. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб був 

розірваний згідно з рішенням Богородчанського районного суду від 

15.08.2019 року, справа № 338/820/19. 

Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї від 20.05.2022 року, складеним 

Колотайло І.Я., начальником відділу соціальної роботи управління «Центр 

надання соціальних послуг» Богородчанської селищної ради, встановлено, 

що потреби дитини задоволені в повному обсязі. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 20.05.2022 року, 

проведеного комісією в складі Римарука В.В., начальника служби у справах 

дітей Богородчанської селищної ради, Грицак С.М., головного спеціаліста 

служби у справах дітей Богородчанської селищної ради, Колотайло І.Я., 

начальника відділу соціальної роботи управління «Центр надання 

соціальних послуг» Богородчанської селищної ради, встановлено, що умови 

проживання в квартирі задовільні, створені належні умови для проживання, 

навчання та розвитку дитини. 

У своїх поясненнях малолітня Михайлів Богдана Василівна, 

04.10.2012 року народження, просить визначити її місце проживання з 

батьком Михайлівим Василем Миколайовичем, 17.03.1976 року 

народження, жителем смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 76, 

кв. № 12. 

Згідно з довідкою, виданою Богородчанським ліцеєм № 1 імені 

Олекси Гірника Богородчанської селищної ради, від 18.05.2022 року № 47, 

Михайлів Богдана Василівна дійсно навчається в 3 класі вищезазначеного 

закладу. 

Думку матері Михайлів Іванни Миколаївни, 23.06.1979 року 

народження, щодо визначення місця проживання її малолітньої дочки 

Богдани не вдалося з’ясувати, оскільки вона проживає за кордоном. 



Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу України, під час 

вирішення спору щодо місця проживання малолітніх дітей, береться до 

уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків та 

особиста прихильність дітей до кожного з них. 

Відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, та 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 22 від 

26.05.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно 

визначити місце проживання малолітньої Михайлів Богдани Василівни, 

04.10.2012 року народження, з батьком Михайлівим Василем 

Миколайовичем, 17.03.1976 року народження, жителем смт Богородчани, 

вул. Шевченка, буд. № 76, кв. № 12. 
 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 546-25/2022 

 

 

Про надання гр. Солецькій Любові Юріївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Українська, 7 до селищної мережі водопостачання 

 

Розглянувши заяву гр. Солецької Л. Ю. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Українська, 7 до селищної мережі водопостачання, 

враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж 

селища Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Солецькій Любові Юріївні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Українська, 7 до селищної мережі водопостачання. 

 

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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 547-25/2022 

 

 

Про надання гр. Семанюку Василю Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 21 до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Семанюка В. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ярослава Мудрого, 21 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 гр. Семанюку Василю Васильовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ярослава Мудрого, 21 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 548-25/2022 

 

 

Про надання гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 45 до селищної мережі водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Гайдамахи М. Ю. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 45 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. Гайдамасі Марині Юріївні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 45 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 549-25/2022 

 

 

Про надання гр. Князевичу Миколі Миколайовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 13 до селищної мережі 

водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Князевича М. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ярослава Мудрого, 13 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. Князевичу Миколі Миколайовичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ярослава Мудрого, 13 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 550-25/2022 

 

 

Про надання гр. Романишину Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 45 до селищної 

мережі водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Романишина Р. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 45 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. Романишину Роману Михайловичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 45 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 551-25/2022 

 

 

Про надання гр. Яремі Надії Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 48 до селищних мереж водопостачання та 

водовідведення  

 

Розглянувши заяву гр. Яреми Н. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 48 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 гр. Яремі Надії Михайлівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 48 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 552-25/2022 

 

 

Про  надання Першому відділу Івано-Франківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 84 до селищних 

мереж водопостачання та водовідведення 

 

Розглянувши клопотання Першого відділу Івано-Франківського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки  

про надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 84 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 Першому відділу Івано-Франківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання приміщення відділу по вул. Шевченка, 84 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 553-25/2022 

 

 

Про надання гр. Бойку Андрію Андрійовичу 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. Бойка Андрія 

Андрійовича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Бойку Андрію Андрійовичу, 01.04.2004 р. н., жителю 

села Жураки, вул. Л. Українки, 12. 

 

2. Видати гр. Бойку Андрію Андрійовичу 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 554-25/2022 

 

 

Про надання гр. Боднарчук Ірині Миколаївні 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. Боднарчук Ірини 

Миколаївни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Боднарчук Ірині Миколаївні, 13.05.1962 р. н., 

жительці села Жураки, вул. Берегова, 9. 

 

2. Видати гр. Боднарчук Ірині Миколаївні 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                     № 555-25/2022 

 

 

Про надання гр. Максимлюку Василю Михайловичу 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. Максимлюка 

Василя Михайловича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Максимлюку Василю Михайловичу, 18.08.1979 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Шевченка, 5. 

 

2. Видати гр. Максимлюку Василю Михайловичу 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 27 травня 2022 року       смт Богородчани                      № 556-25 /2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Грицак Марії 

Василівни опікуном сестри Свириди Лесі Василівни 

 

Розглянувши заяву гр. Грицак Марії Василівни жительки села 

Старуня (фактичне місце проживання с. Жураки, вул. Руднєва, 8) про 

призначення її опікуном сестри Свириди Лесі Василівни, 25 вересня 1985 

року народження, яка є інвалідом другої групи з дитинства, відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області призначити гр. Грицак Марію Василівну 04.03.1981 р. н., жительку 

с. Старуня (фактичне місце проживання с. Жураки, вул. Руднєва, 8) 

опікуном сестри Свириди Лесі Василівни, 25 вересня 1985 року 

народження, жительки села Жураки, вул. Руднєва, 8, Івано-Франківського 

району, Івано-Франківської області. 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 


