
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 30 червня 2022 року № 29 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

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 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

І. Павлюк – приватний підприємець 

Н. Скрипник – директор Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

Відсутні члени виконкому: 

 

Р. Заремба, Н. Гедзик, В. Петришин, О. Дмитрук, М. Яцейко, С. Сікора,             

М. Захарчук, М. Павликівська, Т. Гаврилко, Д. Климів, 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 Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Богородчанської селищної ради на 2022-2025 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 23.12.2021 року № 1018-13/2021. 

3.  Про внесення змін до цільової програми фінансування мобілізаційних 

заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

28.03.2022 № 478-20/2022. 

4. Про  внесення змін до Програми запобігання виникнення надзвичайних 

ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної 

безпеки в Богородчанській громаді  на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 70-3/2020.  

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

6. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дашка Василя 

Ярославовича: с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 752-А. 

7. Про надання гр. Борух Надії Ярославівні статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 
 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 18 

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: В. Дрогомирецький 

     Вирішили: рішення № 568-29/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Богородчанської селищної ради на 2022-2025 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 23.12.2021 року № 1018-13/2021. 

Доповідав: С. Пташник   



Вирішили: рішення № 569-29/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про внесення змін до цільової програми фінансування 

мобілізаційних заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету від 28.03.2022 № 478-20/2022. 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 570-29/2022 додається. 

Одноголосно 

  

4. Слухали: Про  внесення змін до Програми запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та 

забезпечення пожежної безпеки в Богородчанській громаді  на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 

70-3/2020.  

Доповідав: М. Хімчак 

     Вирішили: рішення № 571-29/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 572-29/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Дашка Василя Ярославовича: с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 752-А. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 573-29/2022 додається. 

Одноголосно 
 

7. Слухали: Про надання гр. Борух Надії Ярославівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 574-29/2022 додається. 

Одноголосно 
 
 

 

Секретар селищної ради                                                     Роман МОТУЗ 

Секретар виконкому                                                           Ігор СЕМКІВ 
 



 БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 30 червня 2022 року        смт Богородчани                      № 568-29/2022 

 

 

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 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (зі змінами), 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 поранених, зниклих безвісті 

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:  

 назву розділу «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» замінити на «Підтримка та 

виплата допомоги сім’ям загиблих, поранених, зниклих безвісті 

військовослужбовців, особам рядового і начальницького складу, 

поліцейських, учасникам добровольчих формувань та учасникам Сил 

територіальної оборони під час дії воєнного стану»; 



  доповнити розділ пунктами 6.2 та 6.3 згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                       Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 
 

 

Додаток 

до рішення виконавчо мітету  

від 30.06.2022 р. № 568-29/2022 

 

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, поранених, зниклих безвісті військовослужбовців, особам рядового і 

начальницького складу, поліцейських, учасникам добровольчих формувань та учасникам Сил територіальної оборони під час 

дії воєнного стану 

 

6.2 Соціальна 

підтримка та 

виплата 

допомоги 

сім’ям  

поранених 

військовослу

жбовців 

Збройних сил 

України, 

добровольців 

Сил 

територіальн

ої оборони та 

інших 

учасників 

воєнних дій 

Виплата одноразової грошової 

допомоги сім’ям поранених 

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 20 000 гривень 

2021-2025 Управління 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Богородчанськ

ої 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 



6.3 Соціальна 

підтримка та 

виплата 

допомоги 

сім’ям 

зниклим 

безвісті 

військовослу

жбовців 

Збройних сил 

України, 

добровольців 

Сил 

територіальн

ої оборони та 

інших 

учасників 

воєнних дій 

Виплата одноразової грошової 

допомоги сім’ям зниклих 

безвісті за особливих обставин 

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 50 000 гривень 

2021-2025 Управління 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Богородчанськ

ої 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 30 червня 2022 року         смт Богородчани                     № 569-29/2022 

 

 

Про внесення змін до Програми  

оздоровлення та відпочинку дітей  

Богородчанської селищної ради  

на 2022-2025 роки, затвердженої  

рішенням селищної ради  

від 23.12.2021 року № 1018-13/2021 

  

З метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей 

Богородчанської територіальної громади, зміцнення здоров’я дитячого 

населення шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, 

забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Внести зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Богородчанської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради від 

23.12.2021 року № 1018-13/2021, а саме: 

доповнити додаток до Програми «Перелік заходів з реалізації Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Богородчанської селищної ради на 2022-

2025 роки» пунктом 8 (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

  

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.06.2022 р. № 569-29/2022 

 

 

ПЕРЕЛІК  

заходів з реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Богородчанської селищної ради на 2022-2025 роки 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

викона-

ння 

заходу 

Відповіда-

льні 

виконавці 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансува

ння 

В тому числі за роками 

2022 2023 2024 2025 

8. Транспортні 

послуги для  

здійснення 

перевезення 

дітей до місць 

оздоровлення 

та відпочинку 

2022-

2025 

роки 

відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Богородчансь

кої селищної 

ради 

В межах 

кошторис-

них 

призначень 

- - - - 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                  Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 30 червня 2022 року        смт Богородчани                          № 570-29/2022 

 

 

Про внесення змін до цільової програми 

фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету  

від 28.03.2022 року № 478-20/2022 

 

 

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 надання та доставки гуманітарної 

допомоги військовослужбовцям та бійцям,    

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до цільової програми фінансування мобілізаційних 

заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

28.03.2022 року № 478-20/2022, а саме: 

  доповнити Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела 

фінансування цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 2022 

рік» пунктами 13, 14 (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                Ростислав ЗАРЕМБА 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.06.2022 р. № 570-29/2022 

 

Перелік 

заходів, обсяг та джерела фінансування цільової програми фінансування мобілізаційних заходів на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування заходу 

 

 

Відповідальні за 

організаційне 

забезпечення 

 

 

 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

 

 

Очікувані  

результати 

13. Придбання, пошиття сумок для 

медичних аптечок, придбання 

медикаментів, засобів для надання 

першої медичної допомоги 

(кровоспинні джгути, перев’язувальні 

матеріали) для доставки в зону 

проведення бойових дій 

 

 

селищна рада, 1-й 

відділ Івано-

Франківського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

ГО громади 

в межах кошторисних 

призначень 

забезпечення надання 

гуманітарної допомоги 

військовослужбовцям та 

бійцям 

14. Придбання амуніції, військової 

форми, взуття  

селищна рада, 1-й 

відділ Івано-

Франківського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

ГО громади 

в межах кошторисних 

призначень 

забезпечення надання 

гуманітарної допомоги 

військовослужбовцям та 

бійцям 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                              Ігор СЕМКІВ  



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 30 червня 2022 року        смт Богородчани                     № 571-29/2022 

 

 

Про внесення змін до Програми 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, 

оперативного реагування на них та 

забезпечення пожежної безпеки в 

Богородчанській громаді 

на 2021-2025 роки, затвердженої  

рішенням селищної ради   

від 24.12.2020 року № 70-3/2020 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

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

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», з метою зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів 

пожежно-рятувальної служби, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної 

безпеки в Богородчанській громаді на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 70-3/2020, а саме:  

     у додатку «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми» 

завдання 7 викласти в новій редакції (додається). 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                       Ростислав ЗАРЕМБА 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 30.06.2022 р. № 571-29/2022 

 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 
 

№ 

п/п 

Найменування завдання Виконавець та 
головний 

розпорядник 
бюджетних коштів 

Джерела 
фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування,  
тис. грн. 

Очікувані 

результати 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВСЬОГО 2021 2022 2023 2024 2025  

 

7. Покращення матеріально-технічного 
забезпечення, побутових умов та 
підготовка адміністративно-
житлового фонду до роботи в 
осінньо-зимовий період (придбання 
твердопаливного котла) 

селищна рада, 
1 ДПРЗ  ГУ ДСНС 
 

місцевий 
бюджет 

В межах 

кошторис

них 

призначе

нь 

В 

межах 

кошто

рисних 

призна

чень 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень 

В 

межах 

коштор

исних 

призна

чень 

Покращення 

матеріально-

технічного 

забезпечення, 

побутових 

умов 

          

     

 

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                       Ігор СЕМКІВ  



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 30 червня 2022 року        смт Богородчани                        № 572-29/2022 

 

 

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», 

службової записки начальника юридичного відділу Богородчанської 

селищної ради, листів управління «Центр надання соціальних послуг» 

Богородчанської селищної ради від 22.06.2022 року №122/01-14, КНП 

«Богородчанська ЦЛ» Богородчанської селищної ради від 27.06.2022 року 

№588, від 29.06.2022 року №593, головного управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області від 

24.06.2022 року №450/01-16, КП «ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради 

від 24.06.2022 року №105, ГО «Народна самооборона» від 29.06.2022 року 

та відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради від 

27.06.2022 року   №172/01-14,  

 

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 422 991,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування 

розпорядникам коштів селищного бюджету, а саме: 



 селищній раді на виконання програми реінтеграції правопорушника в 

суспільстві, профілактики рецидивної злочинності у Богородчанській 

громаді на 2021-2023 роки в сумі 5 759,00 гривень; 

 селищній раді на виконання програми «Фінансової підтримки            

КНП «Богородчанська ЦЛ» Богородчанської селищної ради» на                 

2021-2022 роки» в сумі 149 987,00 гривень  (для оплати енергоносіїв - 

101 747,00 гривень, для придбання матраців – 48 240,00 гривень); 

 селищній раді для подальшої передачі КП «ВЖРЕП» 

Богородчанської селищної ради на благоустрій вул. Лісова в с. 

Саджава Богородчанської селищної ради в сумі 49 800,00 гривень; 

 селищній раді на виконання програми фінансування мобілізаційних 

заходів на 2022 рік в сумі 57 445,00 гривень (для придбання 

кровоспинних джгутів – 7 545,00 гривень, для придбання військової 

форми, амуніції – 49 900,00 гривень); 

 управлінню «Центр надання соціальних послуг» на виконання  

Комплексної програми соціального захисту населення 

Богородчанської селищної ради у 2021-2025 роках (зі змінами) в сумі 

160 000,00 гривень. 

 

         2. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 по управлінню «Центр надання соціальних послуг»: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 в сумі 

5 000,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування КПКВК 

0813230 «Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

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

воєнного стану» КЕКВ 2730 в сумі 5 000,00 гривень. 

 по відділу освіти,  молоді та спорту: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2272 в сумі 20 000,00 гривень, при цьому збільшити 

річні асигнування КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2272 в сумі 

20 000,00 гривень. 

 по селищній раді: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0117370 «Реалізація інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 

3210 по об’єкту «ВЖРЕПу на послуги фінансового лізингу для 

придбання комунальної техніки» в сумі 200 000,00 гривень, при 

цьому збільшити річні асигнування КПКВК 0129800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 на виконання 

програми «Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в 

Богородчанській громаді на  2021-2025 роки» в сумі 200 000 гривень. 

 



         3. Внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.2021 року № 1017-

13/2021 «Про бюджет Богородчанської селищної територіальної громади на 

2022 рік», а саме додаток 6 до рішення викласти в новій редакції згідно з 

додатком до цього рішення. 

 

4. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) 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 30 червня 2022 року         смт Богородчани               № 573-29/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Дашка Василя Ярославовича  

с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 752-А 

                  

Розглянувши заяву гр. Дашка Василя Ярославовича про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Горохолин Ліс, керуючись 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, 

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року 

№ 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст. 26³ Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Дашка Василя 

Ярославовича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

с. Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 752-А. 

 

2.  Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                   Ростислав  ЗАРЕМБА 

 

 
 



  
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 30 червня 2022 року       смт Богородчани                     № 574-29/2022 

 

 

Про надання гр. Борух Надії Ярославівні 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. Борух Надії 

Ярославівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Борух Надії Ярославівні, 12.03.1988 р. н., жительці 

села Горохолин Ліс, вул. Чорновола, 741. 

 

2.  Видати гр. Борух Надії Ярославівні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 
 

  
 

 
 


