
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 06 вересня 2022 року № 33 

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. Підгіря, с. Діброва 

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 

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: 
 

Л. Гаврилюк, Т. Дем'янюк, В. Приймак, М. Яцейко, М. Захарчук,                  

Т. Гаврилко, М. Павликівська, С. Федорко 

   

 



ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

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

2. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Паранюка О. Я. відносно неповнолітньої    

Паранюк В. О. 

3. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Боднара С.В. відносно неповнолітньої         

Притули С.С. та малолітнього Притули І.С. 

4. Про втрату малолітніми Зеленюк В.Я. та Зеленюком А.Я. статусу 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

5. Про затвердження висновку щодо визначення способу участі батька 

Павлюка І. І. у вихованні малолітньої  Павлюк З. І. 

6. Про затвердження мережі закладів освіти Богородчанської селищної 

ради на 2022-2023 навчальний рік. 

7. Про визначення місця навчання для здобувачів освіти в закладах 

освіти Богородчанської селищної ради на 2022-2023 навчальний рік в 

умовах воєнного стану. 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08 липня 

2022 року № 580-30/2022 «Про контингент учнів, оплату за навчання 

у Богородчанській дитячій музичній школі, пільговий контингент 

учнів на 2022-2023 навчальний рік». 

9. Про звільнення від оплати за навчання в Богородчанській дитячій 

музичній школі обдарованих дітей родини ВПО. 

10. Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

11. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Закальницького Мирона Івановича: с. Забережжя, вул. Степана 

Бандери, 4. 

12. Про присвоєння поштової адреси садовому будинку гр. Гоголя 

Михайла Івановича: с. Підгір’я, вул. Зарічна, 29. 

13. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Воронич 

Наталії Володимирівни: с. Глибівка, вул. Прикарпатська, 15 А. 

14. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Пилипонюка Степана 

Ілліча: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/206. 

15. Про надання гр. Ісип Олександрі Іванівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Ткацька, 14 в селищі Богородчани до селищної мережі 

водовідведення. 

16. Про надання гр. Федорко Оксані Миронівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 



по вул. Незалежності, 30 в селищі Богородчани до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення. 

17. Про надання гр. Гуку Анатолію Григоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

оздоровчого центру з приміщеннями громадського призначення по 

вул. Шевченка, 51 Д в селищі Богородчани до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення. 

18. Про надання громадянам статусу особи, що проживає в гірському 

населеному пункті. 

19. Про направлення подання про призначення гр. Гуменюка Івана 

Петровича опікуном дядька Григорука Петра Івановича. 

20. Про направлення подання про призначення гр. Гавалешка Назарія 

Ігоровича опікуном брата Бойка Андрія Андрійовича. 

21. Про надання гр. Пилипів Стефанії Степанівні дозволу на зрізання 

дерева. 

22. Про надання гр. Дмитрів Лідії Миколаївні, жительці с. Жураки, 

дозволу на розчистку чагарників. 

23. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт  приміщення с. Жураки Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківської області». 

24. Про надання Підгірському старостинському округу № 8 дозволу на 

зрізання дерев. 

  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

за – 21 

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 № 610-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Паранюка О.Я. відносно неповнолітньої    

Паранюк В.О. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 611-33/2022 додається. 

Одноголосно 



 

3. Слухали: Про затвердження висновку щодо доцільності 

позбавлення  батьківських прав Боднара С.В. відносно 

неповнолітньої Притули С.С. та малолітнього Притули І.С. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 612-33/2022 додається. 

Одноголосно 

  

4. Слухали: Про  втрату малолітніми Зеленюк В.Я. та Зеленюком А.Я. 

статусу дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 613-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про затвердження висновку щодо визначення способу 

участі батька Павлюка І. І. у вихованні малолітньої  Павлюк З. І. 

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 614-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про затвердження мережі закладів освіти Богородчанської 

селищної ради на 2022-2023 навчальний рік. 

Доповідала: С. Пташник 

Вирішили: рішення № 615-33/2022 додається. 

Одноголосно 
 

7. Слухали: Про визначення місця навчання для здобувачів освіти в 

закладах освіти Богородчанської селищної ради на 2022-2023 

навчальний рік в умовах воєнного стану. 

Доповідала: С. Пташник 

Вирішили: рішення № 616-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08 

липня 2022 року № 580-30/2022 «Про контингент учнів, оплату за 

навчання у Богородчанській дитячій музичній школі, пільговий 

контингент учнів на 2022-2023 навчальний рік». 

Доповідала: Г. Канюк 

Вирішили: рішення № 617-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 



9. Слухали: Про звільнення від оплати за навчання в Богородчанській 

дитячій музичній школі обдарованих дітей родини ВПО. 

Доповідала: Г. Канюк 

Вирішили: рішення № 618-33/2022 додається. 

Одноголосно 
 

10. Слухали: Про затвердження Переліків осіб, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб. 

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 619-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.Слухали: Про 1. присвоєння поштової адреси житловому будинку 

гр. Закальницького Мирона Івановича: с. Забережжя, вул. Степана 

Бандери, 4. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 620-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

12. Слухали: Про присвоєння поштової адреси садовому будинку гр. 

Гоголя Михайла Івановича: с. Підгір’я, вул. Зарічна, 29. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 621-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Воронич Наталії Володимирівни: с. Глибівка, вул. Прикарпатська, 

15А.   

Доповідав: Р. Заремба 

     Вирішили: рішення № 622-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

14.Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Пилипонюка 

Степана Ілліча: селище Богородчани, вул. Шевченка, 16 А/206. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 623-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

15.Слухали: Про надання гр. Ісип Олександрі Іванівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 



житлового будинку по вул. Ткацька, 14 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 624-33/2022 додається. 

Одноголосно 

  

16.Слухали: Про  надання гр. Федорко Оксані Миронівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Незалежності, 30 в селищі Богородчани 

до селищних мереж водопостачання та водовідведення. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 625-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

17.Слухали: Про надання гр. Гуку Анатолію Григоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

оздоровчого центру з приміщеннями громадського призначення по 

вул. Шевченка, 51 Д в селищі Богородчани до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 626-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

гірському населеному пункті. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 627-33/2022 додається. 

Одноголосно 
 

19.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Гуменюка 

Івана Петровича опікуном дядька Григорука Петра Івановича. 

    Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 628-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

20.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Гавалешка 

Назарія Ігоровича опікуном брата Бойка Андрія Андрійовича. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 629-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 



21.Слухали: Про надання гр. Пилипів Стефанії Степанівні дозволу на 

зрізання дерева. 

     Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 630-33/2022 додається. 

Одноголосно 
 

22.Слухали: Про надання гр. Дмитрів Лідії Миколаївні, жительці             

с. Жураки, дозволу на розчистку чагарників. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 631-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

23.Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт  приміщення с. Жураки Богородчанської 

селищної ради Івано-Франківської області». 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 632-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

24.Слухали: Про надання Підгірському старостинському округу № 8 

дозволу на зрізання дерев. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 633-33/2022 додається. 

Одноголосно 

 

  

 

 

Селищний голова                                               Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                          Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                       № 610-33/2022 

 

 

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», враховуючи розпорядження Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 11.08.2022 року №268 «Про розподіл 

додаткової дотації з державного бюджету», лист КНП «Богородчанська 

центральна лікарня» Богородчанської селищної ради від 12.08.2022 року 

№692, лист КНП «Центр первинної медичної допомоги» Богородчанської 

селищної ради від 16.08.2022 року №182, листи відділу освіти, молоді та 

спорту Богородчанської селищної ради від 29.08.2022 року №251/01-14, від 

02.09.2022 року №255/01-14 та №256/01-14, лист управління «Центр 

надання соціальних послуг» Богородчанської селищної ради від 05.09.2022 

року №155/01-14, листи відділу культури, туризму, національностей та 

релігій Богородчанської селищної ради від 30.08.2022 року №13 та від 

05.09.2022 року №14, лист КП «ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради 

від 05.09.2022 року №144, 

 

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 341 184,15 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 2271 в сумі  339 984,15  гривень; 

 

- відділу культури, туризму, національностей та релігій за КПКВК 

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2271 в сумі  в сумі 1 

200,00 гривень. 

 

2. 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 8 місяців 2022 року, збільшити дохідну частину 

селищного бюджету за рахунок поступлень податку на доходи фізичних 

осіб в сумі 1 619 100,00 гривень, при цьому збільшити річні асигнування 

розпорядникам селищного бюджету згідно з додатком. 

 

3. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по відділу освіти, молоді та спорту: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2272 в сумі 10 000,00 гривень, при цьому 

збільшити річні асигнування по КПКВК 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2272 в 

сумі 10 000,00 гривень для оплати водопостачання та водовідведення 

в закладах освіти, де проживають внутрішньо переміщені особи. 

 

 4. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету 

селищної від 11.08.2022 року №596-32/2022 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2022 рік», а саме, по головному розпоряднику 

коштів «Відділ освіти, молоді та спорту» позицію «на придбання 

будівельного матеріалу (піску) для облаштування укриттів у закладах 

освіти Богородчанської селищної ради» викласти у наступній редакції: «на 

придбання будівельного матеріалу (піску, щебіню) для облаштування 

укриттів у закладах 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Додаток  

                                                                    до рішення виконавчого комітету 

                                                                 від 06.09.2022 р. № 610-33/2022 

 

Про розподіл коштів загального фонду селищного бюджету 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Короткий зміст Сума/грн./ В тому числі 

кошти, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

спеціального 

фонду 

(бюджету 

розвитку) 

Селищна рада на виконання Програми 

"Фінансової підтримки 

КНП "Богородчанська ЦЛ 

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2022 роки" 

гривень (для оплати 

енергоносіїв  за липень-

серпень 2022 року) 

220 000,00    

на виконання Програми 

фінансової підтримки КНП 

"Центр первинної 

медичної допомоги" 

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2022 роки" 

(на придбання 

туберкуліну) 

  25 000,00    

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на оплату послуг по 

вивезенню та захороненню 

ТПВ  

  49 980,00    



Управління 

«Центр надання 

соціальних 

послуг» 

селищної ради 

на виконання Комплексної 

програми соціального 

захисту населення  

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки 

(для виплати одноразової 

грошової допомоги сім’ям 

безвісти відсутніх, 

важкопоранених та 

загиблих 

військовослужбовців, 

добровольців сил 

територіальної оборони 

ЗСУ та інших учасників 

бойових дій) 

500 000,00    

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради 

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" (придбання 

продуктів харчування для 

ВПО -  100 000,00 грн, для 

надання грошової 

винагороди приватним 

підприємцям, що надають 

послуги з приготування 

безкоштовного гарячого 

харчування ВПО - 85 

000,00 грн та для 

придбання матеріалів , 

забезпечення постільними 

речами та обладнанням 

для покращення житлово-

побутових умов ВПО 

(придбання ламелей) - 19 

600,00 грн) 

204 600,00    



на закупівлю будівельних 

матеріалів для проведення 

ремонтних робіт в 

спорудах цивільного 

захисту (укриттях) 

закладів освіти 

Богородчанської селищної 

ради, зокрема:  

 455020,00   250 000,00 

  - на придбання матеріалу 

(пісок, щебінь) для 

облаштування укриттів 

закладів освіти 

Богородчанської селищної 

ради - 111 300 грн;  

 - на облаштування 

укриттів у закладах 

освіти Богородчанської 

селищної ради, придбання 

дверей - 53 020,00 грн;  

 - на придбання матеріалів 

для облаштування 

укриттів у закладах 

освіти Богородчанської 

селищної ради - 25 700,00 

грн; 

 - на капітальний ремонт 

та облаштування 

протирадіаційного 

укриття (встановлення 

вентиляційної системи) у 

Горохолинському ліцеї ім. 

Романа Кияка 

Богородчанської селищної 

ради, вул. Українська, 321 

а, с. Горохолина, Івано-

Франківський район, Івано-

Франківська область, 

77760 - 250 000,00 грн. 

 - на придбання матеріалів 

для ремонту тепломережі 

у Горохолинському ліцеї ім. 

Романа Кияка 

Богородчанської селищної 

ради - 15 000,00 грн. 



на придбання і 

встановлення 

водонагрівного газового 

котла для Ластівецької 

гімназії Богородчанської 

селищної ради (в тому 

числі: придбання котла - 

92 000,00 грн, 

встановлення котла - 25 

000,00 грн) 

117 000,00   92 000,00 

Відділ 

культури, 

туризму, 

національносте

й та релігій 

селищної ради 

на придбання матеріалу 

(пісок, щебінь) для 

облаштування укриття у 

Жураківському Будинку 

культури Богородчанської 

селищної ради  

  15 900,00    

на облаштування укриття у 

Богородчанській дитячій 

музичній школі 

Богородчанської селищної 

ради (придбання дверей)  

 31 600,00    

ВСЬОГО   1619100,00   342 000,00 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року     смт Богородчани                       № 611-33/2022 

 

Про затвердження висновку 

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Паранюка О.Я. 

відносно неповнолітньої Паранюк В.О. 

 

Керуючись статтями 150, 155, 164, 165, 166, 180 Сімейного кодексу 

України, ст. 3, 45, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, 

ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 р. №866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою 

Пленуму ВСУ № 3 від 30 березня 2007 р. «Про практику застосування 

судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про 

позбавлення та поновлення батьківських прав», враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

02.09.2022 року №30 «Про надання висновку щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Паранюка О.В., відносно неповнолітньої 

Паранюк В.О» та з метою створення належних умов для реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Паранюка Олега Ярославовича відносно неповнолітньої дочки 

Паранюк Вероніки Олегівни, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                    Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 06.09.2022 р. № 611-33/2022     

 

 

 

ВИСНОВОК 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Паранюка Олега 

Ярославовича відносно неповнолітньої Паранюк Вероніки Олегівни 

 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної 

ради 02.09.2022 року розглянула заяву та матеріали, подані громадянкою 

Мотуз Тетяною Ярославівною, 18.10.1986 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 31, щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Паранюка Олега Ярославовича, 04.02.1984 

року народження, жителя с. Хмелівка, вул. Шевченка, буд. № 19, відносно 

неповнолітньої дочки Паранюк Вероніки Олегівни, 12.07.2008 року 

народження. 

Встановлено, що 21.10.2006 року Мотуз Тетяна Ярославівна з 

Паранюком Олегом Ярославовичем одружилися, у шлюбі у них 

народилася дочка Вероніка. Однак, спільне життя між ними не склалося і 

шлюб був розірваний згідно з рішенням Богородчанського районного 

суду Івано-Франківської області від 13.03.2012 року, справа 

№ 901/340/2012 року. 

У своїй заяві Мотуз Тетяна Ярославівна вказала, що Паранюк Олег 

Ярославович своїх батьківських обов’язків відносно дочки Вероніки не 

виконує, вже близько десяти років не проживає з ними та з того часу не 

займається вихованням дитини, не цікавиться станом її здоров’я, не 

допомагає фінансово, не цікавиться навчанням, не спілкується в 

соціальних мережах. Зі слів матері дитини встановлено, що Паранюк Олег 

Ярославович проживає за межами України, не спілкується ні з нею, ні з її 

родичами. 

Згідно з довідкою про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб, виданим управлінням «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради від 18.08.2022 

року № 1030/03.1-20, за адресою: смт Богородчани, вул. Ярослава 

Мудрого, буд. № 31, зареєстровані: Паранюк Вероніка Олегівна, 

12.07.2008 року народження, та  Мотуз Тетяна Ярославівна, 18.10.1986 

року народження. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 22.08.2022 

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

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

спеціаліста з питань соціально-правового захисту дітей служби у справах 

дітей Богородчанської селищної ради, Дрогомирецького В.М., начальника 

управління «Центр надання соціальних послуг» Богородчанської селищної 



ради, встановлено, що умови проживання в будинку задовільні, створені 

належні умови для проживання, навчання та розвитку дитини. 

У своїх поясненнях неповнолітня Паранюк Вероніка Олегівна 

стверджує, що не заперечує щодо позбавлення батьківських прав свого 

батька Паранюка Олега Ярославовича, оскільки на протязі десяти років 

батько не проживає з нею, не підтримує жодних зв’язків, не допомагає 

фінансово, не цікавиться станом здоров’я, навчанням, не намагається 

спілкуватися в соціальних мережах, не вітає з днем народження та іншими 

святами, незважаючи на те, що мама не забороняє спілкуватися та 

проводити час з батьком. 

З інформаційної довідки від 15.08.2022 року № 01-24/106 

Богородчанського ліцею № 2 Богородчанської селищної ради 

встановлено, що Паранюк Вероніка Олегівна в 2021-2022 навчальному 

році закінчила  8-Б клас та переведена до 9-Б класу Богородчанського 

ліцею № 2 Богородчанської селищної ради. 

Відповідно до характеристики, виданої Богородчанським ліцеєм 

№ 2 Богородчанської селищної ради, відомо, що дитина Паранюк 

Вероніка Олегівна навчається у вищезазначеному закладі з першого 

класу. За роки навчання зарекомендувала себе як старанна і 

дисциплінована учениця. Володіє навчальним матеріалом на достатньому 

рівні навчальних досягнень. Дівчинка охайна, дисциплінована, скромна, 

життєрадісна, вихована, привітна, у характері виявляється глибоке 

почуття гуманізму, з повагою ставиться до товаришів і старших себе. Бере 

активну участь у громадському житті класу, підтримує дружні стосунки з 

однокласниками. Мама приділяє велику увагу вихованню доньки, 

батьківські збори відвідує завжди, часто спілкується з класним 

керівником та учителями-предметниками, надає посильну допомогу 

класу. Батько не цікавиться навчанням Вероніки, не спілкується з класним 

керівником і не відвідує батьківські збори. 

Згідно з довідкою Хмелівського старостинського округу № 12 

Богородчанської селищної ради від 31.08.2022 року № 73, за адресою: 

с. Хмелівка, вул. Шевченка, буд. № 19, зареєстровані: Паранюк Олег 

Ярославович, 04.02.1984 року народження, Черевко Марія Федорівна, 

1955 року народження, Черевко Андрій Дмитрович, 1980 року 

народження, Дем’янів Богдан Федорович, 1957 року народження, Качур 

Маріуш Томаш, 1984 року народження, Черевко Ілля Андрійович, 2016 

року народження.         

Відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов, 

виданого Хмелівським старостинським округом № 12 Богородчанської 

селищної ради, умови проживання за адресою: с. Хмелівка, 

вул. Шевченка, буд. № 19, задовільні. Громадянин Паранюк Олег 

Ярославович зареєстрований в даному господарстві, але не проживає, на 

даний час його місце проживання не відоме.  

Згідно з характеристикою, виданою Хмелівським старостинським 

округом № 12 Богородчанської селищної ради, від 15.08.2022 року № 2, 

встановлено, що громадянин Паранюк Олег Ярославович на даний час 

участі в громадському житті села не приймає, в населеному пункті 



с. Хмелівка не з’являється, місце його перебування не відомо, звернень та 

скарг щодо його поведінки від односельчан та правоохоронних органів до 

старостинського округу не надходило. 

З пояснень свідка Мотуз Мар’яни Михайлівни, 05.09.1987 року 

народження, жительки смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 28, 

кв. № 6,  яка являється колишньою сусідкою Мотуз Тетяни Ярославівни 

по попередньому місцю проживання, встановлено, що вона останній раз 

бачила Паранюка Олега Ярославовича близько восьми років тому, а також 

встановлено, що він не підтримує зв’язок та не спілкується з дочкою 

Веронікою, матеріально не забезпечує, не вітає з днем народження, не 

бере жодної участі у житті дочки. 

З пояснень свідка Перовича Миколи Івановича, 07.06.1959 року 

народження, жителя смт Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 29, 

який являється сусідом Мотуз Тетяни Ярославівни, встановлено, що він 

останній раз бачив Паранюка Олега Ярославовича близько шести років 

тому, за адресою проживання його колишньої дружини та дочки Вероніки 

він не з’являвся. Свідок стверджує, що Вероніка при розмовах з ним 

розповідала, що вона з батьком не спілкується. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

№ 30 від 02.09.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що 

доцільно позбавити батьківських прав, Паранюка Олега Ярославовича, 

04.02.1984 року народження, відносно неповнолітньої дочки Паранюк 

Вероніки Олегівни, 12.07.2008 року народження, жительки 

смт Богородчани, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 31. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 612-33/2022 

 

Про затвердження висновку 

щодо доцільності позбавлення   

батьківських прав Боднара С.В. 

відносно неповнолітньої Притули С.С. 

та малолітнього Притули І.С. 

 

Керуючись статтями 150, 155, 164, 165, 166, 180 Сімейного кодексу 

України, ст. 3, 45, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, 

ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 р. №866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою 

Пленуму ВСУ № 3 від 30 березня 2007 р. «Про практику застосування 

судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про 

позбавлення та поновлення батьківських прав», враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

02.09.2022 року №31 «Про надання висновку щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Боднара (Притули) С.В, відносно 

неповнолітньої Притули С.С. та малолітнього  Притули І.С.» та з метою 

створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів 

дітей,  

  

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав Боднара Сергія Васильовича, відносно неповнолітньої Притули Софії 

Сергіївни та малолітнього Притули Іллі Сергійовича, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова      Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 06.09.2022 р. № 612-33/2022     

 

 

 

ВИСНОВОК 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Боднара (Притули) 

Сергія Васильовича відносно неповнолітньої Притули Софії 

Сергіївни та малолітнього Притули Іллі Сергійовича 

 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної 

ради 02.09.2022 року розглянула заяву та матеріали, подані громадянкою 

Притулою Лесею Іванівною, 12.07.1983 року народження, жителькою 

смт Богородчани, вул. Василя Стуса, буд. № 1, щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Боднара (Притули) Сергія Васильовича, 

29.01.1977 року народження, уродженця селища Каланчак Каланчацького 

району Херсонської області, відносно неповнолітньої дочки Притули Софії 

Сергіївни, 25.06.2006 року народження, та малолітнього сина Притули Іллі 

Сергійовича, 02.08.2009 року народження. 

Встановлено, що 27.10.2001 року Притула Леся Іванівна з Притулою 

Сергієм Васильовичем одружилися, у шлюбі у них народилася дочка Софія 

та син Ілля. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб був 

розірваний згідно із рішенням Богородчанського районного суду Івано-

Франківської області від 16.10.2014 року, справа № 338/1426/14-ц. 

У своїй заяві Притула Леся Іванівна вказала, що Боднар (Притула) 

Сергій Васильович своїх батьківських обов’язків відносно дочки Софії та  

сина Іллі не виконує, вже понад сім років не проживає з дітьми, не 

піклується про них, не цікавиться їхнім здоров’ям та побутом, не бере 

участі у вихованні дітей, фінансово не допомагає. Матір дітей стверджує, 

що батько проживає на території Республіки Польща та має там іншу 

сім’ю. 

Відповідно до свідоцтва про зміну імені від 22.05.2014 року серія І-

НМ № 012456, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану реєстраційної служби Богородчанського районного управління 

юстиції в Івано-Франківській області, встановлено, що Притула Сергій 

Васильович змінив ім’я на Боднар Сергій Васильович. 

Згідно із рішенням Богородчанського районного суду Івано-

Франківської області від 19.07.2016 року, справа № 338/381/16-ц, Боднара 

Сергія Васильовича визнано таким, що втратив право на користування 

житловим приміщенням в будинку № 1 квартира № 2 по вулиці Василя 

Стуса в селищі Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської 

області. 

Згідно з довідкою про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб, виданим управлінням «Центр надання 



адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради від 22.07.2022 

року № 743/03.1-20, за адресою: смт Богородчани, вул. Василя Стуса, 

буд. № 1, зареєстровані: Притула Ілля Сергійович, 02.08.2009 року 

народження, Притула Леся Іванівна, 12.07.1983 року народження, Притула 

Софія Сергіївна, 25.06.2006 року народження. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 25.08.2022 

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

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

спеціаліста з питань соціально-правового захисту дітей служби у справах 

дітей Богородчанської селищної ради, Дрогомирецького В.М., начальника 

управління «Центр надання соціальних послуг» Богородчанської селищної 

ради, встановлено, що умови проживання в будинку задовільні, створені 

належні умови для проживання, навчання та розвитку дітей. 

У своїх поясненнях діти Притула Софія Сергіївна та Притула Ілля 

Сергійович стверджують, що не заперечують щодо позбавлення 

батьківських прав свого батька Притулу Сергія Васильовича, у зв’язку з 

тим, що він не проживає з дітьми вже понад сім років, не займається їхнім 

вихованням, не цікавиться здоров’ям та побутом, не забезпечує фінансово, 

не цікавиться навчанням. Вихованням та утриманням дітей займається 

мама. 

З інформаційної довідки від 28.07.2022 року № 101 

Богородчанського ліцею № 1 імені Олекси Гірника Богородчанської 

селищної ради встановлено, що Притула Софія Сергіївна дійсно 

навчається в 11 класі вищеназваного закладу. 

Відповідно до характеристики, виданої Богородчанським ліцеєм № 1 

імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради, відомо, що Притула 

Софія Сергіївна навчається в ліцеї з першого класу. Зарекомендувала себе 

як старанна, дисциплінована, працелюбна, уважна учениця. Має навчальні 

досягнення високого рівня, має добрий загальний розвиток, багато читає. 

Навчається в повну міру своїх сил. Дівчинка скромна, весела, товариська, 

врівноважена, розсудлива, дисциплінована, самостійна, не піддається 

чужому впливу. Має багато друзів, завжди охайна, доглянута. Мати 

дитини спілкується з педагогами, які навчають дочку, цікавиться шкільним 

життям дитини. Батько контакту з ліцеєм, де вчиться дитина, не підтримує, 

із вчителями не спілкується. 

З інформаційної довідки від 28.07.2022 року № 100 

Богородчанського ліцею № 1 імені Олекси Гірника Богородчанської 

селищної ради встановлено, що Притула Ілля Сергійович дійсно навчався з 

першого по сьомий клас і в 2021-2022 навчальному році закінчив 7 клас 

вищеназваного закладу. 

Відповідно до характеристики, виданої Богородчанським ліцеєм № 1 

імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради, відомо, що Притула 

Ілля Сергійович навчається в ліцеї з першого класу. Зарекомендував себе 

як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний учень. Має 

навчальні досягнення достатнього і середнього рівня. Навчається в повну 

міру своїх сил. Має авторитет серед товаришів, має багато друзів, 

підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. Дитина завжди охайна, 



доглянута. Мати дитини спілкується з педагогами, які навчають сина, 

цікавиться шкільним життям дитини. Батько контакту з ліцеєм, де вчиться 

дитина, не підтримує, із вчителями не спілкується. 

З пояснень свідка Притули Вікторії Ярославівни, 10.02.1976 року 

народження, жительки смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. № 14, 

кв. № 50, яка являється дружиною брата Притули Сергія Васильовича, 

встановлено, що Притула Сергій Васильович уже протягом восьми років 

не проживає з своєю сім’єю та не бере участі у вихованні та утриманні 

своїх дітей Софії та Іллі, проживає в Польщі, має другу сім’ю та сина. 

З пояснень свідка Боднар Світлани Василівни, 26.03.1969 року 

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

кв. № 10, яка являється сестрою Притули Лесі Іванівни, встановлено, що 

батько дітей, Софії та Іллі, Боднар (Притула) Сергій Васильович уже 

близько восьми років не проживає з сім’єю, знаходиться в Польщі  та не 

бере участі у вихованні та утриманні дітей. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 31 

від 02.09.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що 

доцільно позбавити батьківських прав, Боднара (Притулу) Сергія 

Васильовича, 29.01.1977 року народження, відносно неповнолітньої дочки 

Притули Софії Сергіївни, 25.06.2006 року народження, та малолітнього 

сина Притули Іллі Сергійовича, 02.08.2009 року народження, жителів 

смт Богородчани, вул. Василя Стуса, буд. № 1. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року     смт Богородчани                       № 613-33/2022 

 

 

Про втрату малолітніми Зеленюк В.Я.  

та Зеленюком А.Я. статусу дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

 

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в 

службі у справах дітей Богородчанської селищної ради перебувають 

малолітні Зеленюк Вероніка Ярославівна, 20.02.2019 року народження та 

Зеленюк Андрій Ярославович, 11.12.2020 року народження, жителі 

с. Грабовець, вул. Набережна, буд. №46, Богородчанської селищної ради. 

Рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради від 

28.04.2022 року №514-22/2022 малолітнім Зеленюк Вероніці Ярославівні, 

20.02.2019 року народження та Зеленюку Андрію Ярославовичу, 

11.12.2020 року народження, надано статус дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Городенківської 

міської ради від 12.05.2022 року №345 малолітні Зеленюк Вероніка 

Ярославівна, 20.02.2019 року народження та Зеленюк Андрій Ярославович, 

11.12.2020 року народження, влаштовані під опіку Буджак Світлани 

Василівни, 23.06.1977 року народження, жительки м. Городенка, вул. 

Михайла Коцюбинського, буд. №11, Коломийського району Івано-

Франківської області. 

Відповідно до підпункту 9 пункту 27 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866, дитина втрачає статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування на підставі усиновлення дитини, що 

підтверджується рішенням суду. 

 

 



На підставі рішення Городенківського районного суду Івано-

Франківської області про усиновлення малолітніх Зеленюк В.Я. та 

Зеленюка А.Я., від 04.07.2022 року справа №342/435/22 провадження  

№2-о/342/63/2022, яке набрало законної сили 15.08.2022 року, керуючись 

підпунктом 9 пункту 27 Порядку провадження органами опіки та 

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

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини селищної ради 

від 02.09.2022 року №32 «Про втрату малолітніми Зеленюк В.Я. та 

Зеленюк А.Я. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Вважати малолітніх Зеленюк Вероніку Ярославівну, 20.02.2019 

року народження та Зеленюка Андрія Ярославовича, 11.12.2020 року 

народження, такими, що втратили статус дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Богородчанської селищної ради від 28.04.2022 року №514-

22/2022 «Про доцільність надання малолітнім Зеленюк В.Я. та Зеленюку 

А.Я. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування». 

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 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                       № 614-33/2022 

 

 

Про затвердження висновку 

щодо визначення способу участі 

батька Павлюка І. І. у вихованні 

малолітньої Павлюк З. І. 

 

Керуючись статтями 151, 153, 157 Сімейного кодексу України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №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 02.09.2022 року №33 «Про надання висновку щодо 

визначення способу участі батька Павлюка І.І. у вихованні малолітньої 

Павлюк З.І.» та з метою створення належних умов для реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити висновок щодо визначення порядку та способів участі 

Павлюка Івана Ігоровича у вихованні малолітньої дочки Павлюк Злати 

Іванівни, згідно з додатком. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Богородчанської селищної від 09.07.2021 року №170-9/2021 «Про 

затвердження висновку щодо визначення способу участі батька Павлюка 

І.І. у вихованні малолітньої дитини Павлюк З.І.». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 06.09.2022 р. № 614-33/2022     

 

 

ВИСНОВОК 

щодо визначення порядку та способів участі Павлюка Івана 

Ігоровича у вихованні малолітньої дочки Павлюк Злати Іванівни  

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної 

ради 02.09.2022 року розглянула заяву та інші документи, надані 

громадянином Павлюком Іваном Ігоровичем, 07.07.1989 року народження, 

жителем м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, буд. №34, кв. №47 (місце 

реєстрації м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. 36, кв. 13) щодо 

внесення змін до порядку його участі у вихованні малолітньої дочки 

Павлюк Злати Іванівни, 07.11.2019 року народження, яка проживає з 

матір’ю Павлюк Христиною Романівною, 05.08.1993 року народження, в 

с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. №41-А, Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області, встановленого 

рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради від 

09.07.2021 року №170-9/2021 «Про затвердження висновку щодо 

визначення способу участі батька Павлюка І.І. у вихованні малолітньої 

дитини Павлюк З.І.». 

Павлюк Іван Ігорович та Павлюк Христина Романівна 15.09.2018 

року зареєстрували шлюб та почали проживати спільно. У подружжя 

07.11.2019 року народилася дочка Злата. 

У грудні 2020 року шлюб між подружжям було розірвано. Дитина на 

даний час проживає зі своєю матір’ю в с. Забережжя, вул. Шевченка, 

буд. №41-А. 

Батько дитини Павлюк Іван Ігорович зустрічається з малолітньою 

дочкою Златою відповідно до встановленого графіку: 

- в першу, третю і п’яту суботу місяця, другу і четверту неділю 

місяця з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем 

проживання батька;  

- у день народження батька (07 липня) з 10 год. 00 хв. до 18 год. 

00 хв. без присутності матері, за місцем проживання батька. 

Мати дитини Павлюк Христина Романівна не заперечує та не чинить 

перешкод у зустрічах батька з дочкою. 

В своїй заяві до служби у справах дітей селищної ради від 30.08.2022 

року Павлюк Іван Ігорович просить змінити час зустрічей з дочкою, у 

зв’язку з браком часу для гри, через витрачання часу на поїздку із с. 

Забережжя до м. Івано-Франківськ, де проживає батько, та у зворотному 

напрямку, а також  на обідній сон дитини. У заяві Павлюк І.І. також 

зазначає, що кожного разу, коли він привозить дитину до матері, дитина 

капризує і плаче, через те що не хоче йти до матері, в свою чергу мати 

неконтрольовано (агресивно) поводить себе в даній ситуації. 



Під час проведення бесіди з Павлюком І.І. та Павлюк Х.Р., 

начальником служби у справах дітей Богородчанської селищної ради 

Римаруком В.В. та начальником відділу соціальної роботи управління 

«Центр надання соціальних послуг» Богородчанської селищної ради  

Колотайло І.Я., для з’ясування причини небажання малолітньої Злати 

повертатися до матері після зустрічі з батьком, батькам запропоновано 

звернутися до дитячого психолога. 

Павлюк І.І. просить збільшити час зустрічей з дитиною на 2 год. в 

день та встановити наступний порядок його участі у вихованні дочки: 

- в першу, третю і п’яту суботу місяця, другу і четверту неділю 

місяця з 9 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем 

проживання батька;  

- в другу та четверту середу місяця з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., 

без присутності матері, за місцем проживання батька;  

- у день народження батька (07 липня) з 9 год. 00 хв. до 20 год. 

00 хв. без присутності матері, за місцем проживання батька; 

- щорічно наступного дня після дня народження дитини, яким є 7 

листопада, з 9.00 год. до 20.00 год., без присутності матері, за місцем 

проживання батька; 

- щорічно наступного дня після дня Святого Миколая, яким є 19 

грудня, з 9.00 год. до 20.00 год., без присутності матері, за місцем 

проживання батька. 

Під час засідання комісії з питань захисту прав дитини селищної 

ради Павлюк Х.Р. повідомила, що вона заперечує щодо збільшення часу 

зустрічей батька Павлюка І.І. з дочкою Златою, оскільки у її віці це буде 

суперечити інтересам дитини. 

В ході бесіди з Павлюком І.І. та Павлюк Х.Р. їх попереджено про 

неприпустимість створення ситуацій, які б негативно впливали на 

поведінку дитини, її психіку, налаштування дитини проти кожного із них, 

перебування у нетверезому стані під час зустрічей з дитиною, звернуто 

увагу на відповідальність за збереження її життя і здоров’я під час 

спілкування, дотримання часу та умов зустрічей з малолітньою Златою, які 

будуть встановлені.  

Павлюк І.І. та Павлюк  Х.Р. ознайомлені з тим, що рішення 

виконавчого комітету селищної ради є обов’язковим до виконання і, у разі 

відхилення від його виконання, кожна із сторін має право звернутися із 

позовом до суду. 

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 151, 153, 157 

Сімейного кодексу України, пунктом 73 Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,  

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24.09.2008 року 

№866, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 

02.09.2022 року №33 та вік дитини, виконавчий комітет селищної ради 

встановив наступний порядок участі батька Павлюка Івана Ігоровича, 

07.07.1989 року народження, у вихованні дитини Павлюк Злати Іванівни, 

07.11.2019 року народження:  



- в першу, третю і п’яту суботу місяця, другу і четверту неділю 

місяця з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. без присутності матері, за місцем 

проживання батька;  

- в другу та четверту середу місяця з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., 

без присутності матері, за місцем проживання батька;  

- у день народження батька (7 липня) з 10 год. 00 хв. до 19 год. 

00 хв. без присутності матері, за місцем проживання батька; 

- щорічно наступного дня після дня народження дитини, яким є 7 

листопада, з 10.00 год. до 19.00 год., без присутності матері, за місцем 

проживання батька; 

- щорічно наступного дня після дня Святого Миколая, яким є 19 

грудня, з 10.00 год. до 19.00 год., без присутності матері, за місцем 

проживання батька. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету          Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                       № 615-33/2022 

 

 

Про затвердження мережі закладів  

освіти Богородчанської селищної  

ради на 2022-2023 навчальний рік 

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти та задоволення потреб територіальної громади в 

розвитку мережі закладів освіти різних типів, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити мережу закладів освіти на 2022-2023 навчальний рік: 

1.1. Заклади загальної середньої освіти – 16: 

ліцеї – 6; 

гімназії – 9; 

початкова школа – 1. 

1.2. Заклади дошкільної освіти – 17: 

заклади дошкільної освіти – 10; 

дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти – 7. 

1.3. Заклади позашкільної освіти – 2: 

Центр позашкільної освіти – 1; 

Дитячо-юнацька спортивна школа – 1.  

2. Затвердити мережу класів та контингент учнів у закладах 

загальної середньої освіти згідно з додатком 1. 

3. Затвердити мережу інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти згідно з додатком 2. 

4. Затвердити мережу класів з педагогічним патронажем 

(індивідуальною формою навчання) в закладах загальної середньої освіти 

згідно з додатком 3. 



5. Затвердити мережу груп і контингент вихованців у закладах 

дошкільної освіти згідно з додатком 4. 

6. Затвердити мережу гуртків і контингент вихованців Центру 

позашкільної освіти Богородчанської селищної ради згідно з додатком 5. 

7. Затвердити мережу груп та контингент вихованців Дитячо-

юнацької спортивної школи Богородчанської селищної ради  згідно з 

додатком 6.  

8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти, 

молоді та спорту Богородчанської селищної ради. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету                                                                               

від 06.09.2022 р.  № 615-33/2022 

 

Мережа гуртків і контингент вихованців 

Центру позашкільної освіти Богородчанської селищної ради 

на 2022-2023 навчальний рік 
                                                                                           станом на 05.09.2022 р. 
№ 

п/п 

Назва гуртка Кількість 

годин 

Кількість 

груп 

Кількість 

здобувачів 

освіти 

 Гуманітарний напрям 20 7 57 

1 Англійська мова – крок за кроком 6 1 15 

2. I love English (Мені подобається 

англійська)  

8 2 30 

3 Цікавий світ психології  6 1 12 

 Художньо-естетичний напрям 62 12 165 

1. Образотворче мистецтво  10 2 30 

2. Декоративно-образотворче 

мистецтво 

10 2 30 

3. Виготовлення виробів з бісеру 6 1 12 

4. Театральне мистецтво 12 2 24 

5 Творча майстерня 16 3 42 

6 Спортивно-бальна хореографія  4 1 15 

7 Вокальне мистецтво  4 1 12 

 Екологічний напрям 39 7 84 

1 Екологічна майстерня  16 3 36 

2 Дивосвіт  14 3 36 

3 Флористика, фітодизайн інтер’єру 9 1 12 

 Науково-технічний напрям 27 6 72 

1 Виготовлення сувенірів  10 2 24 

2 Моделювання іграшок-сувенірів  3 1 12 

3 Початкове технічне моделювання  14 3 36 

 Фізкультурно-спортивний напрям 4 1 24 

1 Шашки 2 1 12 

2 Шахмати 2 1 12 

 Дослідницько-експериментальний 15 4 36 

1 Фольклористика 9 1 12 

2 Українська мова (Мала академія 

наук) 

3 1 12 

3 Робототехніка (Мала академія наук) 3 1 12 

 Туристсько-краєзнавчий напрям 9 1 15 

1 Туристичний 9 1 15 

 Загальна кількість: 176 год  35 453 

 

Керуючий справами (секретар)                                                            

виконавчого комітету селищної ради                                              Ігор СЕМКІВ 

 



Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету                                                                               

від 06.09.2022 р. № 615-33/2022 

 

 

Мережа груп і контингент вихованців 

Дитячо-юнацької спортивної школи Богородчанської селищної ради 

на 2022-2023 навчальний рік 
                                                                                           станом на 05.09.2022 р. 

№ 

п/п 

Види 

спеціалізації 

Кількість 

ставок 

Кількість 

Загальна 

кількість 

груп 

Загальна 

кількість 

учнів 

початкової 

підготовка 

базової 

підготовки 

груп учнів груп учнів 

1. Таеквон-До  1,25 1 14 2 24 3 38 

2. Футбол 2,75 5 90 3 48 8 138 

3. Лижні гонки 0,75 1 10 1 8 2 18 

4. Настільний 

теніс 
2,75 3 36 4 32 7 68 

5. Волейбол 2,5 6 84 2 24 8 108 

6. Художня 

гімнастика 
0,75 1 12 1 8 2 20 

7. Вільна 

боротьба 
1,25 1 10 2 16 3 26 

8. Бокс 1 2 20 1 8 3 28 

 ВСЬОГО: 13 20 276 16 168 36 444 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого  

комітету селищної ради                                                                           Ігор СЕМКІВ 
 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                   № 616-33/2022 

 

 

Про визначення місця навчання для  

здобувачів освіти в закладах освіти  

Богородчанської селищної  

ради на 2022-2023 навчальний рік  

в умовах воєнного стану 
 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» (зі змінами), рекомендацій щодо організації 

укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу 

та дітей (учнів, студентів) закладів освіти, додаток до листа Івано-

Франківського РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області від 

17.06.2022 року №5401-3113/5408 та з метою створення безпечного 

освітнього середовища для навчання та виховання учасників освітнього 

процесу, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

1. Визначити наступні місця навчання для здобувачів освіти закладів 

освіти Богородчанської селищної ради на 2022-2023 навчальний рік в 

умовах воєнного стану: 

- для учнів 1-4 класів Богородчанського ліцею №1 імені Олекси 

Гірника Богородчанської селищної ради – приміщення відділу освіти, 

молоді та спорту селищної ради; 

- для учнів 1-4 класів Богородчанського ліцею №2 Богородчанської 

селищної ради – приміщення Богородчанської дитячої музичної школи; 

- для учнів 1-9 класів та вихованців дошкільної групи Хмелівської 

гімназії Богородчанської селищної ради – приміщення клубу села 

Хмелівка та Хмелівської бібліотеки-філії; 

- для вихованців Саджавського ЗДО «Пролісок» Богородчанської 

селищної ради – приміщення Саджавського ліцею Богородчанської 

селищної ради; 



- для вихованців Горохолинського ЗДО «Журавлик» Богородчанської 

селищної ради – приміщення Горохолинського ліцею імені Романа Кияка 

Богородчанської селищної ради; 

- для вихованців дошкільної групи Старунського ліцею 

Богородчанської селищної ради – приміщення корпусу №2 Старунського 

ліцею; 

- для вихованців дошкільної групи Грабовецької гімназії 

Богородчанської селищної ради – приміщення корпусу №1 Грабовецької 

гімназії. 

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 06 вересня 2022 року        смт Богородчани                   № 617-33/2022 

 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету селищної ради  

від 08.07.2022 року №580-30/2022  

« Про контингент учнів, оплату  

за навчання у Богородчанській 

дитячій музичній школі, пільговий  

контингент учнів  на 2022-2023  

навчальний рік»  

 

  

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом 

Міністерства культури України від 09.08.2018 року № 686, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

 

виконком селищної ради вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету селищної ради від 

08.07.2022 року № 580-30/2022 «Про контингент учнів, оплату за навчання 

у Богородчанській дитячій музичній школі, пільговий контингент учнів на 

2022-2023 рік», а саме п.3 викласти у новій редакції: 

«Встановити, що здобувають освіту безкоштовно та в розмірі 50% 

від оплати не більше 30% від загального контингенту учнів, а саме: 

- здобувають освіту безкоштовно діти з малозабезпечених сімей, 

діти-сироти, діти з інвалідністю, діти, батьки яких є особами з інвалідністю 

І-ої групи, діти позбавлені батьківського піклування,  діти учасників 

бойових дій, які мають відповідний статус, обдаровані діти з числа 

внутрішньо переміщених осіб (за рішенням виконкому селищної ради) (45 

учнів); 

 

 



- здобувають освіту в розмірі 50% від оплати діти із багатодітних 

сімей  (троє і більше дітей до 18 років) (42 учні)». 

 

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 06 вересня 2022 року        смт Богородчани                     № 618-33/2022 

 

 

 

Про звільнення від оплати 

за навчання в Богородчанській 

дитячій музичній школі 

обдарованих дітей родини ВПО 

 

 

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання 

дітей», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом 

Міністерства культури України від 09.08.2018 року № 686, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням  

виконкому селищної ради від 06.09.2022 року № 617-33/2022, заяв  

внутрішньо переміщеної особи Горбовського Олега, 

          

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Звільнити від оплати за навчання в Богородчанській дитячій 

музичній школі дітей родини внутрішньо переміщеної особи Горбовського 

Олега згідно з списком: 

Горбовський Сінезій Олегович –  учень 4-го класу; 

Горбовська Параскева Олегівна – учениця 4-го класу; 

Горбовський Августин Олегович – учень 2-го класу.  

 

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 06 вересня 2022 року     смт Богородчани                      № 619-33/2022 

 

 

Про затвердження Переліків  

осіб, що розмістили внутрішньо  

переміщених осіб 

  

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 

року № 333 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2022 року № 490, зі змінами «Про затвердження Порядку 

компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 

осіб, які перемістилися у період воєнного стану») з метою забезпечення 

отримання компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб, яка виплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 

(зокрема, резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності, іноземних держав та 

міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та 

матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

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

міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських 

об’єднань) відповідно до додатку 4, затвердженого у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 року № 490, зі змінами  

(додається). 

2. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат відповідно до 

додатку 5, затвердженого у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2022 року № 490, зі змінами (додається). 



3. Координацію роботи покласти на управління «Центр надання 

соціальних послуг» селищної ради (В. Дрогомирецький). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.                                                          

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                       № 620-33/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Закальницького Мирона Івановича: 

с. Забережжя, вул. Степана Бандери, 4 

 

                  

Розглянувши заяву гр. Закальницького Мирона Івановича про 

присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому будинку в селі 

Забережжя, 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. 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п. 1¹ ст. 37 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу індивідуальному житловому 

будинку гр. Закальницького Мирона Івановича: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, с. Забережжя, вул. Степана Бандери, 4. 

 

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 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                      № 621-33/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси садовому  

будинку гр. Гоголя Михайла Івановича:  

с. Підгір’я, вул. Зарічна, 29 

                  

Розглянувши заяву гр. Гоголя Михайла Івановича про присвоєння 

поштової адреси садовому будинку в селі Підгір’я, 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. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 1¹ ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу садовому будинку гр. Гоголя 

Михайла Івановича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

с. Підгір’я, вул. Зарічна, 29. 

 

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 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 622-33/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Воронич Наталії Володимирівни:  

с. Глибівка, вул. Прикарпатська, 15 А 

                  

 

Розглянувши заяву гр. Воронич Наталії Володимирівни про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку в селі Глибівка, 

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. 26 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», п. 11 ст. 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Воронич 

Наталії Володимирівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський  

р-н, с. Глибівка, вул. Прикарпатська, 15 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 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 623-33/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси гаражу 

гр. Пилипонюка Степана Ілліча:  

селище Богородчани, вул. Шевченка, 16А/206 

  

 

Розглянувши заяву гр. Пилипонюка Степана Ілліча про присвоєння 

поштової адреси гаражу в селищі Богородчани, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

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

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 

26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 11 ст. 

37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу гр. Пилипонюка Степана 

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

селище Богородчани, вул. Шевченка, 16А/206. 

 

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 06 вересня 2022 року       смт Богородчани                      № 624-33/2022 

 

 

Про надання гр. Ісип Олександрі Іванівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Ткацька, 14 в селищі Богородчани до селищної мережі 

водовідведення 

Розглянувши заяву гр. Ісип О. І. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Ткацька, 14 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. Ісип Олександрі Іванівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул.  Ткацька, 14 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 06 вересня 2022 року       смт Богородчани                      № 625-33/2022 

 

 

Про надання гр. Федорко Оксані Миронівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Незалежності, 30 в селищі Богородчани до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення 

         Розглянувши заяву гр. Федорко О. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Незалежності, 30 в селищі Богородчани 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. Федорко Оксані Миронівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул.  Незалежності, 30 в селищі Богородчани 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 06 вересня 2022 року       смт Богородчани                      № 626-33/2022 

 

 

Про надання гр. Гуку Анатолію Григоровичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання оздоровчого центру з 

приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 51 Д в 

селищі Богородчани до селищних мереж водопостачання та 

водовідведення 

         Розглянувши заяву гр. Гука А. Г. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання оздоровчого 

центру з приміщеннями громадського призначення по вул. Шевченка, 51 Д 

в селищі Богородчани 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. Гуку Анатолію Григоровичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання оздоровчого 

центру з приміщеннями громадського призначення по вул. 

Шевченка, 51 Д в селищі Богородчани 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 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 627-33/2022 

 

 

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 06.09.2022 р. № 627-33/2022 

 

 

 

СПИСОК  

громадян, яким надано статус особи, що проживає в гірському 

населеному пункті 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Місце                              

проживання 

1. Бурлака                 

Світлана Іванівна 

10.12.1951 р. с. Старуня,                                   

вул. С. Лукача, 13 

2. Зарійчук                   

Марія Михайлівна 

29.07.1962 р. с. Глибоке,                                   

вул. Сагайдачного, 8 

3. Сав’юк                     

Марія Миколаївна 

18.06.1962 р. с. Жураки,                 

вул. Стефаника, 12 

4. Гоголь  

Мар’яна Михайлівна 

22.09.1989 р. с. Старуня,                                   

вул. С. Лукача, 3 А 

5. Дмитраш  

Світлана Дмитрівна 

01.06.1977 р. с. Жураки,                 

вул. В. Стуса, 2 

6. Дмитраш  

Ігор Миколайович 

21.02.1978 р. с. Жураки,                 

вул. І. Франка, 1 

7. Дмитраш 

Наталія Михайлівна 

04.04.1980 р. с. Жураки,                 

вул. І. Франка, 1 

8. Дмитраш  

Роман Миколайович 

03.06.1972 р. с. Жураки,                 

вул. В. Стуса, 2 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 628-33/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Гуменюка Івана 

Петровича опікуном дядька Григорука Петра Івановича  

 

Розглянувши заяву гр. Гуменюка Івана Петровича жителя села 

Ластівці, вул. Л. Українки, 25 про призначення його опікуном дядька 

Григорука Петра Івановича, 04 травня 1978  року народження, який є 

інвалідом першої 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. Гуменюка Івана Петровича 01.10.1993 р. н., жителя 

с. Ластівці, вул. Л. Українки, 25 опікуном дядька Григорука Петра 

Івановича, 04 травня 1978  року народження, жителя села Ластівці, вул. Л. 

Українки, 25, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 629-33/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Гавалешка Назарія 

Ігоровича опікуном брата Бойка Андрія Андрійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Гавалешка Назарія Ігоровича жителя села 

Жураки, вул. Л. Українки, 15 про призначення його опікуном брата Бойка 

Андрія Андрійовича, 01 квітня 2004  року народження, який 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 у разі визнання  Бойка Андрія Андрійовича, 01 квітня 2004  року 

народження, жителя села Жураки, вул. Л. Українки, 12, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, недієздатним, 

призначити йому опікуном Гавалешка Назарія Ігоровича 02.03.1991 р. н., 

жителя с. Жураки, вул. Л. Українки, 15.   

 

  

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 630-33/2022 

 

 

Про надання гр. Пилипів Стефанії Степанівні  

дозволу на зрізання дерева 

 

              

           Розглянувши заяву гр. Пилипів Стефанії Степанівни про надання 

дозволу на зрізання дерева (берези) біля її домогосподарства по вул. 

Вільна, 38 в селі Підгір’я у зв’язку з тим, що дерево старе, несе загрозу 

життю, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

  

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

1. Надати гр. Пилипів Стефанії Степанівні дозвіл на зрізання берези 

біля домогосподарства по вул. Вільна, 38 в селі Підгір’я. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даного дерева. 

 

 

 

 

Селищний голова                    Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

  



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                   № 631-33/2022 

 

 

Про надання гр. Дмитрів Лідії Миколаївні,  

жительці с. Жураки, дозволу  

на розчистку чагарників 

 

 

Розглянувши заяву гр. Дмитрів Лідії Миколаївни, жительки села 

Жураки, про надання дозволу на  розчистку чагарників напроти житлового 

будинку на земельній ділянці комунальної власності, яка межує з землями 

лісогосподарського призначення орієнтовною площею 0,04 га по вул. 

Мусихіна, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень та Постанови Кабінету Міністрів від 1 серпня 2006 року №1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати гр. Дмитрів Лідії Миколаївні дозвіл на розчистку чагарників на 

земельній ділянці комунальної власності, яка межує з землями 

лісогосподарського призначення орієнтовною площею 0,04 га по вул. 

Мусихіна, с. Жураки Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області. 

 

2. Проведення робіт, зазначених в пункті 1 даного рішення, здійснити без 

залучення коштів Богородчанської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 632-33/2022 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт  приміщення с. Жураки Богородчанської селищної ради Івано-

Франківської області» 

 

           Розглянувши проектну документацію «Капітальний ремонт  

приміщення с. Жураки Богородчанської селищної ради Івано-Франківської 

області», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011 року № 560, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити проектну документацію «Капітальний ремонт  приміщення с. 

Жураки Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області» в 

сумі 2395 946 грн. 

 

 

 

Селищний голова                    Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 вересня 2022 року      смт Богородчани                     № 633-33/2022 

 

 

Про надання Підгірському старостинському                                                      

округу № 8 дозволу на зрізання дерев 

 

 Розглянувши клопотання Підгірського старостинського округу № 8 

про надання дозволу на зрізання аварійних, сухостійних, фаутних дерев, а 

також самосійних кущів в урочищі «Під горбами» вздовж мехканалу від 

вулиці Сагайдачного до вулиці Вільна в с. Підгір’я для поліпшення 

видимості на дорозі (вулиці С. Височана та Сагайдачного), відповідно до 

рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень та Постанови 

Кабінету Міністрів від 1 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати  Підгірському старостинському округу № 8 дозвіл на 

зрізання аварійних, сухостійних, фаутних дерев, а також самосійних 

кущів в урочищі «Під горбами» вздовж мехканалу від вулиці 

Сагайдачного до вулиці Вільна в с. Підгір’я для поліпшення 

видимості на дорозі (вулиці С. Височана та Сагайдачного). 

 

2. Проведення робіт, зазначених в пункті 1 даного рішення, здійснити 

силами працівників місцевої пожежної команди. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

      

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 


