
 

  
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 27 липня 2022 року № 31 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради  

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. Підгіря, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

І. Павлюк – приватний підприємець 

О. Дмитрук – доцент кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського 

національного медичного університету 

М. Яцейко – приватний підприємець 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

М. Павликівська – приватний підприємець 

Д. Климів – приватний підприємець 

  

Відсутні члени виконкому: 
 

Р. Заремба, О. Бойчук, Т. Дем'янюк, В. Петришин, Н. Скрипник,                              

В. Приймак, М. Захарчук, І. Коляджин, Т. Гаврилко, С. Федорко, Т. Глодан 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 



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

2. Про доцільність вибуття малолітніх Олійник М. М. та Олійника Т. 

М. з сім’ї патронатного вихователя Зіняка В. В.                

3. Про припинення дії договору патронату над дітьми Олійник М. М. та 

Олійником Т. М., що надавався сім’єю патронатного вихователя 

Зіняка В. В.                  

4. Про укладення договору щодо патронату над дітьми Олійник М. М. 

та Олійником Т. М. з патронатним вихователем Котюк М. Я. та 

матір’ю Олійник М. М. 

5. Про надання гр. Дем'яник Ярославі Федорівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Українська, 9 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення.   

6. Про надання гр. Костей Любові Дмитрівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

та літньої кухні по вул. Стуса, 27 в селищі Богородчани до селищної 

мережі водопостачання.  

7. Про надання гр. Дидику Руслану Григоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  6 Є в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання.   

8. Про надання гр. Дідуху Володимиру Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ткацька, 18 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення. 

9. Про надання гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

квартири № 2 житлового будинку по вул. Шевченка, 86 в селищі 

Богородчани до селищної мережі водовідведення та водопостачання. 

10. Про надання гр. Латишевській Ларисі Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  15 Б в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання. 

11. Про надання громадянам 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 селищного бюджету на 2022 рік. 

Доповідав: М. Хімчак 

     Вирішили: рішення № 585-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про доцільність вибуття малолітніх Олійник М. М. та 

Олійника Т. М. з сім’ї патронатного вихователя Зіняка В. В.               

Доповідав: І. Семків 

Вирішили: рішення № 586-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про припинення дії договору патронату над дітьми 

Олійник М. М. та Олійником Т. М., що надавався сім’єю 

патронатного вихователя Зіняка В. В. 

          Доповідав: І. Семків 

Вирішили: рішення № 587-31/2022 додається. 

Одноголосно 

  

4. Слухали: Про  укладення договору щодо патронату над дітьми 

Олійник М. М. та Олійником Т. М. з патронатним вихователем 

Котюк М. Я. та матір’ю Олійник М. М. 

Доповідав: І. Семків 

Вирішили: рішення № 588-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про надання гр. Дем'яник Ярославі Федорівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Українська, 9 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення.   

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 589-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про надання гр. Костей Любові Дмитрівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку та літньої кухні по вул. Стуса, 27 в селищі 

Богородчани до селищної мережі водопостачання.  

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 590-31/2022 додається. 

Одноголосно 



 

7. Слухали: Про надання гр. Дидику Руслану Григоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  6 Є в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання.   

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 591-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про надання гр. Дідуху Володимиру Васильовичу дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ткацька, 18 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 592-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про надання гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання квартири № 2 житлового будинку по вул. Шевченка, 86 в 

селищі Богородчани до селищної мережі водовідведення та 

водопостачання. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 593-31/2022 додається. 

Одноголосно 
 

10. Слухали: Про надання гр. Латишевській Ларисі Михайлівні дозволу 

на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  15 Б в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 594-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.Слухали: Про надання громадянам статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті.                                                           

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 595-31/2022 додається. 

Одноголосно 

 

Секретар селищної ради                                                        Роман МОТУЗ 

Секретар виконкому                                                              Ігор СЕМКІВ 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 27 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 585-31/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 

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 обласної ради від 06.07.2022 року №472-15/2022 

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік», враховуючи листи 

КНП «Богородчанська центральна лікарня» Богородчанської селищної 

ради від 13.07.2022 року №621, від 19.07.2022 року №650, лист КНП 

«Центр первинної медичної допомоги» Богородчанської селищної ради від 

20.07.2022 року №158, листи управління «Центр надання соціальних 

послуг» Богородчанської селищної ради від 15.07.2022 року №136/01-14, 

від 20.07.2022 року №138/01-14 та 139/01-14, листи відділу культури, 

туризму, національностей та релігій від 19.07.2022 року №8, від 20.07.2022 

року №9 та від 21.07.2022 року №10, листи відділу освіти, молоді та спорту 

від 19.07.2022 року №201/01-14, №202/01-14, №203/01-14, від 21.07.2022 

року №204/01-14 та від 26.07.2022 року №210/01-14, лист КП «ВЖРЕП» 

Богородчанської селищної ради від 26.07.2022 року №124, доповідну 

записку фінансового управління Богородчанської селищної ради від 

13.07.2022 року №47/04-26, лист Богородчанської селищної ради від 

26.07.2022 року №49,  

 

виконком селищної ради вирішив: 



 

1.  Врахувати в доходах селищного бюджету по загальному фонду: 

 

  додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

надійшла за кодом класифікації доходів бюджету 41040400 «Інші дотації з 

місцевого бюджету» в сумі 752 212,00 гривень для надання компенсації 

закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми 

власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам 

спільної власності територіальних громад області, що перебувають в 

управлінні обласних рад та спрямувати її: 

 

  - відділу освіти, молоді та спорту селищної ради за КПКВК 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2273 в сумі  400 000,00  гривень та за КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2273 в сумі  342 072,00  гривень; 

 

- відділу культури, туризму, національностей та релігій селищної ради 

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2271 в сумі  в 

сумі 10 140,00 гривень. 

 

 cубвенцію з обласного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 

41053900 «Інші субвенції місцевим бюджетам» в сумі 1 049 700,00 

гривень, та спрямувати її: 

 селищній раді за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» для подальшої передачі КП «ВЖРЕП» 

Богородчанської селищної ради в сумі   499 700,00 гривень на: 

- придбання будівельних матеріалів  для робіт в селі Грабовець 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області – 49 900,00 гривень; 

- благоустрій території парку в селищі Богородчани Богородчанської 

територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області – 350 000,00 гривень; 

- благоустрій дитячого майданчика в населеному пункті смт. Богородчани 

Богородчанської селищної ради – 49 900,00 гривень; 

- благоустрій автобусної зупинки в населеному пункті с. Горохолин Ліс 

Богородчанської селищної ради – 49 900,00 гривень. 

 

 відділу освіти, молоді та спорту селищної ради за КПКВК  

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» в сумі 550 000,00 гривень на: 

-  придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентаря та інструментів 

для проведення ремонтних робіт господарським способом у 

Богородчанському ліцеї №2 Богородчанської селищної ради  – 250 000,00 

гривень; 



- ремонт споруд цивільного захисту – укриття Старунського ліцею 

Богородчанської селищної ради - 300 000,00 гривень. 

 

             2. Зменшити обсяг cубвенції з обласного бюджету по 

спеціальному фонду за кодом класифікації доходів бюджету 41053900 

«Інші субвенції місцевим бюджетам» в сумі 548 000,00 гривень, та 

відповідно зменшити призначення головним розпорядникам, а саме: 

 

 селищній раді за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій»  передані КП 

«ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради на капітальний ремонт 

спортивного майданчика в парку с-ще Богородчани Івано-

Франківського району  Івано-Франківської області» в сумі 300 000,00 

гривень; 

 

 відділу освіти, молоді та спорту за КПКВК  0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в 

сумі 248 000,00 гривень на: 

- капітальний ремонт фасаду дошкільного підрозділу Хмелівської гімназії  

Богородчанської селищної ради  - 49 000,00 гривень; 

- капітальний ремонт приміщень Іваниківського ліцею Богородчанської 

селищної ради - 150 000,00 гривень; 

- капітальний ремонт приміщень Ластівецької гімназії Богородчанської 

селищної ради Івано-Франківської області – 49 000,00 гривень. 

 

         3.  Збільшити дохідну частину селищного бюджету по загальному 

фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за 

підсумками І півріччя 2022 року відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України в сумі 2 715 258,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування розпорядникам коштів селищного бюджету згідно з додатком. 

 

4. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по селищній раді: 

  зменшити річні асигнування за КПКВК 0117370 «Реалізація інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 

3210 (передані КП «ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради) на 

капітальний ремонт спортивного майданчика в парку, селище 

Богородчани в сумі 200 000,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 2610 для подальшої передачі КП 

«ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради на благоустрій території 

парку в селищі Богородчани в сумі 200 000 гривень та здійснити 

передачу даних коштів із спеціального фонду селищного бюджету 

(бюджету розвитку) до загального фонду селищного бюджету; 



 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління»  КЕКВ 2730 в сумі 30 000,00 гривень 

(Програма розвитку місцевого самоврядування в Богородчанській 

селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки), при цьому 

збільшити річні асигнування за КПКВК 0118130 «Забезпечення 

діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2111 в сумі 25 000,00 

гривень та КЕКВ 2120 в сумі 5 000,00 гривень. 

 

 по фінансовому управлінню: 

  зменшити річні асигнування за КПКВК 3710160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, 

територіальних громадах» КЕКВ 2210 в сумі 10 000,00 гривень, при 

цьому збільшити річні асигнування за КПКВК 3710160 «Керівництво 

і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, 

територіальних громадах» КЕКВ 2240 в сумі  10 000,00 гривень. 

 

 по відділу освіти, молоді та спорту: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 в 

сумі 75 600,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування по 

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 в сумі 75 600,00 гривень для 

придбання матеріалів для поточного ремонту укриттів закладів 

освіти Богородчанської  селищної  ради. 

 

5. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

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 27 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 586-31/2022 

 

 

Про доцільність вибуття     

малолітніх Олійник М.М. 

та Олійника Т.М.    

з сім’ї патронатного  

вихователя Зіняка В.В. 
 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.08.2021року №893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги  патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 26.07.2022 року №27 «Про доцільність вибуття    

малолітніх Олійник М.М. та Олійника Т.М.  з сім’ї патронатного 

вихователя Зіняка В.В.» та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив: 
  

1. Дати згоду на вибуття 30.07.2022 року Олійник Марії 

Мирославівни, 29.08.2014 року народження, Олійника Тимофія 

Мирославовича, 13.05.2016 року народження, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, з сім’ї патронатного вихователя Зіняка 

Василя Васильовича, 20.07.1971 року народження, жителя 

смт Богородчани, вул. Шевченка буд №13-А, у зв’язку з заявою 

патронатного вихователя Зіняка Василя Васильовича про тимчасову 

неможливість надання послуги  патронату над дитиною у своїй сім’ї 

внаслідок виникнення обставин, що об’єктивно унеможливлюють їх 

виконання. 

2. 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 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 587-31/2022 

 

 

Про припинення дії договору   

патронату над дітьми Олійник М.М. 

та Олійником Т.М., що надавався  

сім’єю патронатного вихователя Зіняка В.В. 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною» та з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод 

та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Припинити дію договору №1 від 29.04.2022 року про патронат над 

дітьми Олійник Марією Мирославівною, 29.08.2014 року народження та  

Олійником Тимофієм Мирославовичем, 13.05.2016 року народження, у 

зв’язку з заявою патронатного вихователя Зіняка Василя Васильовича, 

20.07.1971 року народження, жителя смт Богородчани, вул. Шевченка буд. 

№13-А., про тимчасову неможливість надання послуги  патронату над 

дитиною у своїй сім’ї внаслідок виникнення обставин, що об’єктивно 

унеможливлюють їх виконання. 

2. 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 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 588-31/2022 

 

 

Про укладення договору щодо патронату  

над дітьми Олійник М.М. та Олійником Т.М.  

з патронатним вихователем Котюк М.Я.  

та матір’ю Олійник М.М. 

 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 року  

№ 893  «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату 

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

Богородчанської селищної ради від 26.07.2022 року №28 «Про доцільність 

влаштування Олійник Марії Мирославівни, 29.08.2014 року народження, 

Олійника Тимофія Мирославовича, 13.05.2016 року народження, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ю патронатного 

вихователя Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року народження, 

жительки с. Глибівка, вул. Шевченка буд №86» та з метою створення 

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

 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Укласти договір щодо патронату над дітьми Олійник Марією 

Мирославівною, 29.08.2014 року народження та Олійником Тимофієм 

Мирославовичем, 13.05.2016 року народження, з патронатним вихователем 

Котюк Марією Ярославівною, 21.04.1956 року народження, жителькою с. 

Глибівка, вул. Шевченка буд №86 та матір’ю дітей Олійник Марією 

Миколаївною, 23.01.1980 року народження, жителькою с. Горохолина, 

вул. Довбуша, буд. №430. 

2. Влаштувати з 31.07.2022 року малолітніх Олійник Марію 

Мирославівну та Олійника Тимофія Мирославовича в сім’ю патронатного 

вихователя Котюк Марії Ярославівни. 

 



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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 589-31/2022 

 

 

Про надання гр. Дем'яник Ярославі Федорівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Українська, 9 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Дем’яник Я. Ф. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Українська, 9 в селищі Богородчани 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. Дем'яник Ярославі Федорівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Українська, 9 в селищі Богородчани 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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 590-31/2022 

 

 

Про надання гр. Костей Любові Дмитрівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку та 

літньої кухні по вул. Стуса, 27 в селищі Богородчани до селищної 

мережі водопостачання 

 

Розглянувши заяву гр. Костей Л. Д. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку та літньої кухні по вул. Стуса, 27 в селищі Богородчани 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. Костей Любові Дмитрівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку та літньої кухні по вул. Стуса, 27 в селищі Богородчани 

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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 591-31/2022 

 

 

Про надання гр. Дидику Руслану Григоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  6 Є в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання 

Розглянувши заяву гр. Дидика Р. Г. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Петраша, 6 Є в селищі Богородчани 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. Дидику Руслану Григоровичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Петраша,  6 Є в селищі Богородчани 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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 592-31/2022 

 

 

Про надання гр. Дідуху Володимиру Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ткацька, 18 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення 

 

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

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ткацька, 18 в селищі Богородчани 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. Дідуху Володимиру Васильовичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Ткацька, 18 в селищі Богородчани 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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 593-31/2022 

 

 

Про надання гр. Дмитришину Володимиру Богдановичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

квартири № 2 житлового будинку по вул. Шевченка, 86 в селищі 

Богородчани до селищної мережі водовідведення та водопостачання 

Розглянувши заяву гр. Дмитришина В. Б. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання квартири 

№2 житлового будинку по вул. Шевченка, 86 селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення та 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. Дмитришину Володимиру Богдановичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

квартири № 2 житлового будинку по вул. Шевченка, 86 в селищі 

Богородчани до селищної мережі водовідведення та 

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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 594-31/2022 

 

 

Про надання гр. Латишевській Ларисі Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  15 Б в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання 

Розглянувши заяву гр. Латишевської Л. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Петраша, 15 Б селищі Богородчани 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. Латишевській Ларисі Михайлівні дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Петраша,  15 Б в селищі Богородчани 

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 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 595-31/2022 

 

 

Про надання громадянам 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 заяви громадян, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, громадянам згідно з додатком. 

 

2.   Видати громадянам посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 27.07.2022 р. № 595-31/2022 

 

 

 

Список  

громадян, яким надано статус особи, що проживає в гірському 

населеному пункті 
 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Місце                              

проживання 

1. Дякун Павло 

Володимирович 

11.07.2007 р. с. Глибоке,                                   

вул. Івана Франка, 5 

2. Івах Артем 

Олександрович 

18.08.2006 р. с. Глибоке,                                   

вул. Шевченка, 185 

3. Маслій Адріана 

Романівна 

12.12.2006 р. с. Глибоке,                                   

вул. Шевченка, 47 

4. Паранюк Максим 

Ярославович 

16.05.2007 р. с. Глибоке,                                   

вул. Шевченка, 44 

5. Черевко Дмитро 

Миколайович 

01.10.2006 р. с. Глибоке,                                   

вул. Івана Франка, 41 

6. Хименець Дмитро 

Миколайович 

05.11.2006 р. с. Глибоке,                                   

вул. Сагайдачного, 42 

7. Марцинюк Марія 

Михайлівна 

10.08.1962 р. с. Жураки, вул.                          

40-річчя Перемоги, 8 

8. Данилів Наталія 

Михайлівна 

30.04.1982 р. с. Жураки,                                   

вул. Ботанічна, 8 

9. Дребот Міртуся 

Михайлівна 

20.05.1967 р. с. Жураки,                                   

вул. Відродження, 3 

10. Дунаєвський Сергій 

Миколайович 

15.06.1962 р. с. Ластівці,                        

вул. Л. Українки, 49 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 


