
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 15 червня 2022 року № 28 

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 

Н. Міщук – староста с. Підгір’я 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

Н. Скрипник – директор Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

М. Яцейко – приватний підприємець 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

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, Т. Дем'янюк, В. Петришин, І. Павлюк, О. Дмитрук, В. Приймак,  

М. Захарчук, М. Павликівська, Т. Гаврилко, С. Федорко 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 



 

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

2. Про влаштування малолітнього Тараніна Д. В. під опіку               

Тараніна О. М. 

3. Про надання гр. Криворук Ларисі Теодозіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Січинського, 14 до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення.   
 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 19 

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 № 565-28/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про влаштування малолітнього Тараніна Д. В. під опіку               

Тараніна О. М.  

Доповідав: В. Римарук, який повідомив, що питання – складне, 

стосується долі дитини, тому відповідно до рішення комісії з питань 

захисту прав дитини Богородчанської селищної ради № 26 від 

15.06.2022 року, яке підтримали одноголосно всі члени комісії, 

пропонується влаштувати неповнолітнього Тараніна Д. В. під опіку 

дідуся Тараніна О. М. 

          Усі члени виконкому ознайомлені з матеріалами справи, 

висновком служби у справах дітей селищної ради та рішенням 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної 

ради. 

Виступив: Р. Заремба, який звернувся до членів виконкому з 

питанням відносно пропозицій, зауважень щодо даного рішення.  

У членів виконкому інших пропозицій та зауважень відносно 

запропонованого рішення не було. 

Вирішили: рішення № 566-28/2022 додається. 

Одноголосно 

 



3. Слухали: Про надання гр. Криворук Ларисі Теодозіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Січинського, 14 до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 567-28/2022 додається. 

Одноголосно 
 
  
   
Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                   Ігор СЕМКІВ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 15 червня 2022 року       смт Богородчани    № 565-28/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 15 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», 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», листа управління 

«Центр надання соціальних послуг» Богородчанської селищної ради від 

13.06.2022 року №119/01-14, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

         1. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 управлінню «Центр надання соціальних послуг»: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0813230 «Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану» КЕКВ 2240 в сумі           

50 000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування КПКВК 

0813230 «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

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

воєнного стану» КЕКВ 2210 в сумі 50 000,00 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 15 червня 2022 року       смт Богородчани    № 566-28/2022 

 

 

 

Про влаштування малолітнього  

Тараніна Д.В. під опіку Тараніна О.М. 

 

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 

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

служби у справах дітей Богородчанської селищної ради, перебуває 

малолітній Таранін Данило Віталійович, 12.10.2018 року народження,   

уродженець м. Маріуполь Донецької області, який тимчасово проживає в 

с. Саджава, вул. Зелена, буд. № 69, Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

Рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

від 27.05.2022 року № 542-25/2022 малолітньому Тараніну Данилу 

Віталійовичу, 12.10.2018 року народження, надано статус дитини-сироти. 

На обліку потенційних опікунів, піклувальників в службі у справах 

дітей селищної ради перебуває Таранін Олександр Миколайович, 

08.03.1963 року народження, житель вул. Пирятинська, буд. №20, 

Київського району у м. Полтава, Полтавської області, який на даний час 

тимчасово проживає в с. Саджава, вул. Зелена, буд. № 69, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

Керуючись пунктом 6, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 11, 12 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  статями  243, 244, 246, 

247, 249 Сімейного кодексу України, статями 55, 58, 61, 62, 63, 67, 69 

Цивільного кодексу України, пунктами  41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 79, 80  

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяву 

потенційного опікуна Тараніна Олександра Миколайовича, враховуючи 



рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної 

ради від 15.06.2022 року № 26, та з метою реалізації права дитини на 

сімейне виховання,   

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Влаштувати малолітнього Тараніна Данила Віталійовича, 

12.10.2018 року народження, дитину-сироту,  під опіку Тараніна 

Олександра Миколайовича,  жителя вул. Пирятинська, буд. №20, 

Київського району у м. Полтава, Полтавської області, який тимчасово 

проживає в с. Саджава, вул._Зелена,  буд. № 69, Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області. 

2. Попередити громадянина Тараніна Олександра Миколайовича 

про персональну відповідальність за неналежне виконання обов’язків 

опікуна щодо захисту прав та інтересів дитини, передбачену 

законодавством. 

3. Зобов'язати Тараніна Олександра Миколайовича забезпечити: 

3.1  Проходження щорічного медичного огляду. 

3.2. Проходження медичного огляду дитиною  двічі на рік. 

3.3. Звітування про виконання обов'язків опікуна  щороку або за 

потребою на вимогу служби у справах дітей Богородчанської 

селищної ради. 

3.4. Звернення в відділ соціального захисту населення щодо 

оформлення  державної соціальної допомоги на підопічного і в 

подальшому своєчасне надання необхідних документів для її 

переоформлення.   

3.5. Здійснення правочинів  в нотаріуса щодо нерухомого майна, яке 

по праву належить малолітньому Тараніну Д.В. після смерті батьків. 

3.6. Оформлення пенсії в зв’язку з втратою годувальника для 

підопічного Тараніна Д.В. 

4. Призначити Тараніна Олександра Миколайовича відповідальною 

особою за збереження майна малолітнього Тараніна Данила Віталійовича, 

12.10.2018 року народження,  до досягнення ним повноліття. 

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

контроль за умовами утримання та виховання дитини. 

6. 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 15 червня 2022 року       смт Богородчани                     № 567-28/2022 

 

 

Про надання гр. Криворук Ларисі Теодозіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Січинського, 14 до селищних мереж водопостачання та 

водовідведення 

Розглянувши заяву гр. Криворук Л. Т. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Січинського, 14 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. Криворук Ларисі Теодозіївні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Січинського, 14 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 

 
 

 
 


