
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 08 липня 2022 року № 30 

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 

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 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

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

національного медичного університету  

Н. Скрипник – директор Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

М. Захарчук – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

Відсутні члени виконкому: 
 

М. Михайлюк, Н. Міщук, Т. Дем'янюк, В. Петришин, І. Павлюк, М. Яцейко, 

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

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  



1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про виконання селищного бюджету, затвердження звіту про 

виконання селищного бюджету за І півріччя 2022 року. 

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

3. Про виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету. 

4. Про внесення змін до Програми соціального захисту і підтримки 

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

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням селищної 

ради від 31.03.2021 року № 377-6/2021. 

5. Про програму підтримки самозабезпечення Богородчанської 

селищної територіальної громади харчовими продуктами («Сади 

Перемоги») на 2022-2024 роки. 

6. Про контингент учнів, оплату за навчання у Богородчанській дитячій 

музичній школі, пільговий контингент учнів на 2022-2023 навчальний 

рік. 

7. Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб.  

8. Про надання гр. Мандзюк Оксані Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Галицька, 54 до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення.   

9. Про надання гр. Дроговольській Олександрі Михайлівні статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

10. Про надання дозволу на влаштування  засобів заспокоєння руху. 
  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 19 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про виконання селищного бюджету, затвердження звіту 

про виконання селищного бюджету за І півріччя 2022 року.  

Доповідав: М. Хімчак 

     Вирішили: рішення № 575-30/2022 додається. 

Одноголосно 



 

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

Доповідав: М. Хімчак 

 

Вирішили: рішення № 576-30/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про виділення коштів із резервного фонду селищного 

бюджету. 

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 577-30/2022 додається. 

Одноголосно 

  

4. Слухали: Про  внесення змін до Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 31.03.2021 року № 377-6/2021. 

Доповідав: В. Римарук 

     Вирішили: рішення № 578-30/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про програму підтримки самозабезпечення 

Богородчанської селищної територіальної громади харчовими 

продуктами («Сади Перемоги») на 2022-2024 роки. 

Доповідала: Н. Ковальчук 

Вирішили: рішення № 579-30/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про контингент учнів, оплату за навчання у 

Богородчанській дитячій музичній школі, пільговий контингент учнів 

на 2022-2023 навчальний рік. 

Доповідала: Г. Канюк 

Вирішили: рішення № 580-30/2022 додається. 

Одноголосно 
 

7. Слухали: Про затвердження Переліків осіб, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб.  

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 581-30/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про надання гр. Мандзюк Оксані Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 



житлового будинку по вул. Галицька, 54 в селищі Богородчани до 

селищних мереж водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 582-30/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про надання гр. Дроговольській Олександрі Михайлівні 

статусу особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 583-30/2022 додається. 

Одноголосно 
 

10. Слухали: Про надання дозволу на влаштування  засобів заспокоєння 

руху. 

Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 584-30/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 
 
 

 

Селищний голова                                                                Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                    Ігор СЕМКІВ 

  

 

 

  

  
  
 

 

 

 
  

  

  
 

 

 

 
  
 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 575-30/2022 

 

 

Про виконання селищного 

бюджету, затвердження звіту 

про виконання селищного бюджету  

за I півріччя 2022 року 

 

 

За I півріччя 2022 року до загального фонду бюджету селищної ради 

надійшло доходів в сумі 164 513,8 тис. грн., що на 31 688,8 тис. грн. більше  

ніж за I півріччя 2021 року та на 10 768,7 тис. грн. більше уточнених 

планових показників на I півріччя 2022 року, в тому числі:     

- власні доходи – 90 332,1 тис. грн. або 113,8 відсотків (+10 963,2 

тис. грн.) до уточненого плану на I півріччя 2022 р. 

- базова дотація – 7 882,2 тис. грн., або 100,0 відсотків до  

уточненого плану на I півріччя 2022 р. 

- освітня субвенція з державного бюджету – 61 222,9 тис. грн., або 

100,0 відсотків до уточненого плану на I півріччя 2022 р. 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 

1 001,9 тис. грн., або 100,0 відсотків до уточненого плану на I півріччя 2022 

р. 

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 2 460,0 тис. грн., 

або 100,0 відсотків до уточненого плану на I півріччя 2022 р.  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 690,5 тис. грн., або 

83,8 відсотків до уточненого плану на I півріччя 2022 р. 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції 

з держаного бюджету – 197,0 тис. грн., або 78,6 відсотків до уточненого 

плану на I півріччя 2022 р. 



- інші субвенції з місцевого бюджету – 38,4 тис.грн., або 83,7 

відсотків до уточненого плану на I півріччя 2022 р. 

- субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 

охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 

станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 688,8 тис.грн. або 

100,0 відсотків на I півріччя 2022 р.  
 

До  спеціального фонду надійшло доходів в сумі 2 303,0 тис. грн. або 

56,2 відсотки до уточненого плану на I півріччя 2022 року. 
 

 Питома вага власних доходів у загальному обсязі надходжень до 

селищного бюджету складає 54,9 відсотки.           

    

Загальний обсяг видатків бюджету Богородчанської селищної  

територіальної громади за I півріччя 2022 року  складає 145 860,5 тис. грн., 

що становить 83,5% до затвердженого розпису з урахуванням змін за I 

півріччя 2022 року, зокрема: видатки загального фонду –                           

142 231,0 тис. грн.;  видатки спеціального фонду –  3 629,5 тис. грн. 

 

Структура видаткової частини бюджету у звітному періоді мала 

соціальну спрямованість, так на соціальні виплати та енергоносії за                                    

I півріччя 2022 року спрямовано – 94,9 %  від загального обсягу видатків 

загального фонду. 

         

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Інформацію фінансового управління селищної ради про виконання 

селищного бюджету за I півріччя 2022 року прийняти до уваги згідно з 

Додатками 1, 2. 

2. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за I півріччя    

2022 року згідно з додатком 3. 

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 08 липня 2022 року          смт Богородчани                       № 576-30/2022 

 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дій 

воєнного стану» №2118-IX, Законом України «Про внесення змін до розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та 

інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IX, згідно 

постанови КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішення 

Старобогородчанської сільської ради від 15.02.2022 року № 518-14/2022, 

рішення виконавчого комітету Дзвиняцької сільської ради від 30.06.2022 

року № 48, листів служби у справах дітей Богородчанської селищної ради 

від 01.07.2022 року № 60/01-09/03, відділу культури, туризму, 

національностей та релігій Богородчанської селищної ради від 06.07.2022 

року № 8 та відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради 

від 07.07.2022 року № 187/01-14, № 188/01-14, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Врахувати в доходах селищного бюджету: 

 

по загальному фонду: 

 субвенцію Старобогородчанської сільської ради за кодом 41053900 «Інші 

субвенції місцевим бюджетам» в сумі 69 600,00 гривень для спільного 

фінансування (утримання) мистецьких шкіл (шкіл естетичного виховання) 

Богородчанської селищної ради, та спрямувати її відділу культури, 

туризму, національностей та релігій за КПКВК 1011080 «Надання 



спеціальної освіти мистецькими школами» для виплати заробітної плати 

працівникам музичних шкіл селищної ради в сумі 69 600,00 гривень; 

 субвенцію Дзвиняцької сільської ради в сумі 10 000,00 гривень для 

спільного фінансування (утримання) КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Богородчанської селищної ради КПКВК 0611151. 

 

2. Збільшити дохідну частину селищного бюджету по загальному 

фонду  за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за 

підсумками I півріччя 2022 року відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України в сумі 230 500,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування розпорядникам коштів селищного бюджету, а саме: 

- відділу освіти, молоді та спорту селищної ради на виконання 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Богородчанської селищної 

ради на 2022-2025 роки (транспортні послуги) в сумі  49 500,00 гривень; 

- відділу освіти, молоді та спорту селищної ради для поточного 

ремонту укриттів закладів освіти Богородчанської селищної ради в сумі 

132 000,00 гривень; 

- відділу культури, туризму, національностей та релігій селищної 

ради на поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування 

приміщення Палацу культури Богородчанської селищної ради для 

тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб  в 

сумі 49 000,00 гривень. 

 

         3. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по селищній раді: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0113112 «Заходи державної 

політики з питань дітей та їх соціального захисту» КЕКВ 2730 в сумі 

30 000,00 гривень, КЕКВ 2210 в сумі 12 000,00 гривень, при цьому 

збільшити річні асигнування КПКВК 0113112 «Заходи державної політики 

з питань дітей та їх соціального захисту» КЕКВ 2230 в сумі 30 000,00 

гривень, КЕКВ 2240 в сумі 12 000,00 гривень. 

 

4. Здійснити передачу бюджетних асигнувань, а саме:  

 

 зменшити річні асигнування селищній раді КПКВК 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

КЕКВ 3210 в сумі 1 672 000,00 гривень (передані КП «ВЖРЕП» на 

капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Брукована с. 

Горохолина – 1 297 901,00 гривень, капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Зелена с. Саджава – 374 099,00 гривень); 

 збільшити річні асигнування фінансовому управлінню 

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

для передачі субвенції обласному бюджету (для ДП «Дороги 



Прикарпаття») на експлуатаційне утримання  автомобільної дороги 

загального користування  місцевого значення С090102 Богородчани - 

Підгір’я км 0+000-4+200 (окремими ділянками) в сумі 1 672 000,00 

гривень, при цьому здійснити передачу даних коштів зі спеціального 

фонду селищного бюджету (бюджету розвитку) до загального фонду 

селищного бюджету. 

 

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 08 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 577-30/2022 

 

 

Про виділення коштів із резервного  

фонду селищного бюджету  

 

 

У зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України, 

відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року 

«Про введення воєнного стану», на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2022 року № 175 «Тимчасовий порядок виділення та 

використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного 

стану», відповідно протоколу позачергового засідання комісії з питань ТЕБ 

та НС від 06.07.2022 року № 5, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) виділити 

кошти з резервного фонду селищного бюджету в сумі 49 500,00 гривень, 

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 08.07.2022 р. № 577-30/2022 

 

 

 

Розподіл 

коштів резервного фонду селищного бюджету 

 

 

Назва 

головного 

розпорядника 

 

 

Короткий зміст 

 

Сума  

грн. 

Джерело 

покриття 

 

Селищна рада З метою запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації на території 

нежилої частини (половини) 

житлового будинку по вул. Крута, 7 

смт. Богородчани, виділити кошти 

на демонтаж аварійно-небезпечного  

домоволодіння по вул. Крута, 7 в 

смт. Богородчани Івано-

Франківської області: 

 КП «ВЖРЕП» селищної ради 

– 49 500,00 грн. 

 

49 500 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

 Всього 49 500  
 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 578-30/2022 

 

Про внесення змін до Програми соціального 

захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту  

їх житлових прав, попередження дитячої  

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради   

від 31.03.2021 року № 377-6/2021 

 

На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про забезпечення прав і свобод ВПО», відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та 

від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), з метою соціального 

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

які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей ВПО,    

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових 

прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на            

2021-2025 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 31.03.2021 року  

№ 377-6/2021, а саме: 

  доповнити Додаток до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела 

фінансування цільової програми фінансування Програми» пунктами 24, 25  

(додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                              Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 

                                                                                                                                                              Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 08.07.2022 р. № 578-30/2022 

 

Перелік 

заходів, обсяг та джерела фінансування Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки  

 

№ 

з/п 

 

 

Найменування 

заходу 

 

 

Виконавець 

 

 

 

Термін 

виконання 

 

 

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.) 

 

 

Очікувані  

результати 

роки всього в т. ч. за джерелами 

фінансування 

селищний 

бюджет  

інші 

джерела 

24. Проведення 

літнього табору 

відпочинку та 

творчого розвитку 

«Містечко 

доброти» для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

селищна 

рада, 

служба у 

справах 

дітей 

селищної 

ради 

2021-2025 щорічно  в межах 

кошторисних 

призначень 

- - забезпечення 

оздоровлення та 

відпочинку дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, 

які опинилися у 

складних 



піклування, дітей, 

які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах та дітей 

ВПО (придбання 

продуктів 

харчування, 

транспортні 

послуги) 

 

життєвих 

обставинах та 

дітей ВПО, їх 

реабілітація та 

соціальна 

адаптація 

25. 

 

Послуги 

страхування  дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, 

які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах та дітей 

ВПО 

селищна 

рада, 

служба у 

справах 

дітей 

селищної 

ради 

2021-2025 щорічно  в межах 

кошторисних 

призначень 

- - забезпечення 

оздоровлення та 

відпочинку дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, 

які опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах та 

дітей ВПО 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                              Ігор СЕМКІВ  
  



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 липня 2022 року             смт Богородчани                            № 579-30/2022 

 

 

Про програму підтримки самозабезпечення 

Богородчанської селищної територіальної  

громади харчовими продуктами  

(«Сади Перемоги») на 2022-2024 роки 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про правовий режим воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання бюджетів у 

період воєнного стану», враховуючи  розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2022 р. № 327-р «Про затвердження плану заходів забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»,  з метою самозабезпечення 

територіальної громади харчовими продуктами, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Затвердити Програму підтримки самозабезпечення 

Богородчанської селищної територіальної громади харчовими 

продуктами («Сади Перемоги») на 2022-2024 роки (далі – Програма), що 

додається. 

2. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак), 

виходячи з можливостей дохідної частини селищного бюджету, 

передбачити кошти для реалізації заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 

 



                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                     рішенням виконавчого комітету              

                                                                     від 08.07.2022 р. № 579-30/2022 

                                          

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

підтримки самозабезпечення Богородчанської селищної 

територіальної громади харчовими продуктами 

 («Сади Перемоги») на 2022-2024 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Замовник Програми: 

Заступник начальника відділу економічного  

розвитку, інвестицій та інфраструктури  

апарату селищної ради                                                  Надія КОВАЛЬЧУК 

 

 

Керівник Програми: 

Заступник селищного голови                                       Олександр БОЙЧУК 

 

 

 

 

селище Богородчани 

2022 рік 

 



ПАСПОРТ 

програми підтримки самозабезпечення Богородчанської селищної 

територіальної громади харчовими продуктами  

(«Сади Перемоги») на 2022-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: відділ економічного розвитку, інвестицій 

та інфраструктури апарату селищної ради. 
 

2. Розробник Програми: відділ економічного розвитку, інвестицій та 

інфраструктури апарату селищної ради,  управління земельних ресурсів та 

екології апарату селищної ради. 
 

  3. Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки. 

 

4. Обсяги фінансування Програми: в межах кошторисних призначень 

 

Рік 

Обсяги фінансування, грн. 

Всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

селищний бюджет 

інші джерела 

фінансування, не 

заборонені 

законодавства  

2022-2024 

в межах 

кошторисних 

призначень 

в межах 

кошторисних 

призначень 

згідно визначеного 

обсягу гранту, 

допомоги, інвестицій 
 

5. Очікувані результати виконання: реалізація Програми сприятиме 

вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, 

забезпеченню продовольчої безпеки жителів Богородчанської селищної 

територіальної громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період 

війни та повоєнний період. 
  

 

 

 

Замовник Програми: 

Заступник начальника відділу економічного  

розвитку, інвестицій та інфраструктури  

апарату селищної ради                                                  Надія КОВАЛЬЧУК 

 

 

Керівник Програми: 

Заступник селищного голови                                       Олександр БОЙЧУК 

 

                                                          

 

 



І.  Загальні положення  

Програма підтримки самозабезпечення Богородчанської селищної 

територіальної громади харчовими продуктами («Сади Перемоги») на 2022-2024 

роки (далі - Програма) розроблена у відповідності до  Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», 

Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів та спрямована 

на забезпечення продовольчої безпеки територіальної громади в умовах 

російсько-української війни. 

 

П. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  Програма   
В умовах російсько-української війни однією з основних проблем 

територіальної громади (як і більшості громад в Україні) в 2022 та наступних 

роках буде відсутність достатньої кількості харчових продуктів для жителів 

громади. Це пов’язано, насамперед із такими факторами, як: ведення бойових дій 

на значній площі територій, де вирощувалась велика кількість продукції 

рослинництва, руйнування продовольчих складів, нищення ферм і птахофабрик; 

руйнування поставок харчових продуктів як всередині України так і з-за кордону. 

За оцінками експертів в 2022 році Україна може недоотримати 30-70% 

середньорічного врожаю більшості найважливіших с/г культур, що може 

спричинити значну нестачу продовольства, зокрема третина українців може мати 

проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів в міських, 

сільських та селищних громадах. 

Аналіз ситуації в Богородчанській селищній громаді засвідчив:  

 кількість населення в 2022 році, у порівнянні з минулим роком 

збільшилась на 2342 осіб та становить орієнтовно 31191 особа (в 2021 р. – 28849 

осіб), в тому числі ВПО (станом на липень 2022 року) – 2114 осіб (з них жінки – 

1008 осіб, чоловіки 452 особи, діти (до 17 років) – 654 особи).  

 площа земель с/г призначення не змінилась. Враховуючи проведену 

інвентаризацію земель невитребуваних (нерозподілених) часток (паїв), польових 

доріг, непереоформленої спадщини збільшились посівні площі на 180 га, що 

передані в оренду, терміном до одного року місцевим фермерським 

господарствам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

 у 2021-2022 роках потреби жителів громади у харчових продуктах  

забезпечують понад 222 оператори ринку харчових продуктів, в т. ч. 99 магазинів 

та кіосків, ринок змішаного типу,  14 аптек. 

 

Виходячи із рекомендованих (та фактичних за 2020 рік) норм споживання, 

для повноцінного забезпечення жителів громади та ВПО загальною чисельністю 

31191 особа на 2022-2024 рік щорічно потрібно приблизно такий обсяг харчових 

продуктів:  



Назва продукту Од. 

виміру 

Норма 

споживання  

на 1 особу1 

Потреба громади на рік 

(Норма споживання на 

1особу помножена на 

кількість населення (N) 

1 2 3 4 

М`ясо кг 53,8 1678076 

Молоко і молокопродукти кг 201,9 6297463 

Яйця шт. 278 8671098 

Хлібобулочні вироби, 

макарони, крупи 

кг 96,6 
3013051 

Овочі різні у тому числі: кг 164 5115324 

Картопля кг 123 3836493 

Цибуля на ріпку кг 11,6 361816 

Цибуля зелена кг 2,4 74858 

Капуста білоголова кг 29 904539 

Капуста цвітна кг 4,2 131002 

Морква кг 9 280719 

Помідори кг 39 1216449 

Огірок кг 10 311910 

Буряк столовий кг 10 311910 

Часник кг 0,8 24953 

Кабачки і патисони кг 3,2 99811 

Редиска і редька кг 3,6 112288 

Перець кг 2,8 87335 

Баклажан кг 2,8 87335 

Фрукти, ягоди кг 56,5 1762292 

Цукор кг 27,8 867110 

Олія кг 12,3 383649 

 

Із такого переліку та обсягів харчових продуктів, що потрібні для 

забезпечення повноцінного харчування жителів громади, частина продуктів 

вироблялась в межах самої громади індивідуальними домогосподарствами та 

підприємцями, частина покривалась за рахунок поставок ззовні через мережу 

торгових закладів.  

На основі проведеного опитування населення встановлено, що орієнтовно, 

покриття загальних потреб жителів громади у харчових продуктах через мережу 

роздрібної та оптової торгівлі (обсяги реалізованої продукції включаючи 

продовольчі ринки) за основними категоріями харчових продуктів в 2021 році 

складало: м`ясо – 998502 кг (64%), молоко і молокопродукти – 3913045 кг (67%), 

яйця – 3408509 шт. (43%), хліб та хлібобулочні вироби – 2404780 кг (86%), 

макарони – 108365 кг (94%), крупи –  191719 кг (94%),  картопля – 750171 кг 

(21%), цибуля – 105785 кг (32%),  цибуля зелена – 14695 кг (21%), капуста 

                                                           
1 Джерело: Держстат, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.pdf 



білоголова – 445444 кг (53%), капуста цвітна – 93740 кг (77%), морква – 96933 кг 

(37%), помідори – 657815 кг (58%), огірки –121979 кг (42%), буряк столовий – 

105587 кг (37%), часник – 6472 кг (28%), кабачки і патисони – 28864 кг (31%), 

редиска і редька – 34714 кг (33%), перець – 45485 кг (56%), баклажани – 52229 кг 

(65%), фрукти , ягоди – 743041 кг (46%), риба – 317662 кг (89%), цукор – 802002 

кг (100%), олія – 340792 кг (96%).  

У разі збереження в 2022 році обсягів продажу в мережі роздрібної та 

оптової торгівлі (включаючи продовольчі ринки) громади або поза її межами для 

забезпечення потреб жителів територіальної громади в харчових продуктах 

відповідно до норм споживання потрібно виробити власними силами (або 

придбати) щонайменше таку кількість харчових продуктів за видами: м’ясо – 

679573 кг, молоко і молокопродукти – 2384417 кг, яйця – 5262589 шт., хліб та 

хлібобулочні вироби – 608271 кг,  картопля – 3086322кг, цибуля – 256031 кг,  

цибуля зелена – 60163 кг, капуста білоголова – 459095кг, капуста цвітна – 37262 

кг, морква – 183786 кг, помідори – 558634кг, огірок – 189931 кг, буряк столовий 

– 206323 кг, часник – 18481 кг, кабачки і патисони – 70947 кг, редиска і редька – 

77574 кг, перець – 41850 кг, баклажани – 35106 кг, фрукти, ягоди – 1019251 кг, 

риба – 69106 кг, цукор – 65108 кг, олія – 42857кг. 

Враховуючи умови, що склалися, основними проблемами щодо 

забезпечення продовольством жителів громади та створення продовольчого 

фонду для реалізації продовольчої продукції за її межі є: 

 недостатня кількість основних харчових продуктів, що виробляються 

у громаді для мінімізації ризиків їх постачання у громаду у воєнний та повоєнний 

період, зокрема за видами: хліба та хлібобулочних виробів, макаронів, крупи, 

овочів  та ягід теплолюбивих сортів, цукру, олії та інше; 

 недостатня обізнаність та психологічна неготовність більшості 

населення щодо самозабезпечення харчовими продуктами, сподівання на 

гарантоване постачання у торгівельних мережах;  

 не використання індивідуальними господарствами усіх земельних 

ресурсів, які можуть бути використаними для вирощування необхідних 

продуктів;  

 використання індивідуальними домогосподарствами маловрожайних 

та схильних до хвороб сортів овочів, зокрема картоплі, моркви, цибулі, буряка, 

капусти тощо, а також малопродуктивних порід у тваринництві, зокрема, в 

птахівництві, кролівництві, свинарстві; 

 брак відповідної с/г техніки та паливно-мастильних матеріалів 

(ПММ), для обробітку земель; 

 відсутність традицій та  обладнання для переробки/збереження 

готової продукції комунальними підприємствами та індивідуальними 

домогосподарствами. Також недостатня  кількість обладнаних належним чином 

овочесховищ; 

 внаслідок  сильних  проливних дощів  та  різкого підйому рівнів води 

можливе підтоплення та затоплення сільськогосподарських угідь.   

Створення Програми підтримки самозабезпечення харчовими продуктами 

«Сади Перемоги» на 2022-2024 роки зумовлено необхідністю мінімізувати 

існуючі загрози посилення продовольчої кризи в умовах війни та післявоєнної 



відбудови. Виникає нагальна потреба у скоординованій співпраці, злагодженій 

роботі влади, підприємств, фермерів та домогосподарств і громадських 

організацій задля виконання комплексу весняних польових робіт в умовах 

ресурсного обмеження, вирощення, збору, зберігання, переробки урожаю. Це є 

наша ділянка  справжнього фронту городніх військ України. Ми створимо власні 

Сади Перемоги! 

 

Ш. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 

Розв’язання наявних проблем забезпечення продовольством жителів 

громади можливо із застосуванням принаймні 3-х шляхів.  

Перший – збереження існуючої ситуації («status quo»), коли на практиці в 

основному будуть збережені підходи, які були нормою для мирного періоду та 

відсутності жодних перебоїв з постачанням необхідної продукції для задоволення 

потреб різних категорій споживачів. В той же час з урахуванням обмежених 

ресурсів, існуючих проблем та викликів щодо продовольчої безпеки в умовах 

війни та повоєнний період, які стоять перед територіальною громадою та країною 

в цілому, цей варіант не можна вважати прийнятним. Він не враховує наявні 

потреби та ситуацію із постачанням продуктів харчування в умовах руйнування 

інфраструктури (в т.ч. агровиробництва, складських приміщень, тощо) міст, сіл та 

селищ, окупації території, забруднення та мінування с/г земель, масової міграції 

та внутрішнього переміщення населення. 

Другий варіант передбачає активізацію роботи з окремими категоріями 

громадян і місцевого підприємництва, здійснення точкових кроків, спрямованих 

на збільшення виробництва окремих видів продуктів харчування на окремих 

територіях, наприклад, найбільш безпечних з точки зору ведення воєнних дій. 

Зазначений варіант може забезпечити досягнення певних результатів, наприклад, 

активізувати місцевих фермерів та окремі домогосподарства, зменшити кількість 

необроблюваних ділянок, використати більші площі для посівів і насаджень с/г 

культур, зібрати кращий врожай та повернути частину для потреб ЗСУ. Однак, 

такий підхід дасть можливість лише частково та ситуативно вирішити окремі 

проблеми, що виникли та виникатимуть внаслідок війни проти України, 

дозволить отримати лише частковий результат. 

Третій варіант пропонує застосувати системний підхід та залучити 

максимальну кількість домогосподарств та підприємців для вирощування усіх 

необхідних видів продуктів харчування, що дозволить найбільш повно 

забезпечити нормативні потреби у продуктах харчування домогосподарств, ВПО, 

соціальних комунальних закладів (харчування у садочку, школі та ін.), а у разі 

надлишку харчових продуктів надати допомогу у забезпеченні продуктами 

харчування ЗСУ, передати чи реалізувати залишки для потреб інших 

територіальних громад України.   

В основі цього варіанту є діяльність, яка передбачає: 

 проведення масштабної інформаційно-просвітницької кампанії; 

 оцінку потреб жителів громади у продуктах харчування; 

 інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечити вирощення, 

збір, переробку та зберігання на території громади продуктів харчування; 



 покращення координації та чіткого планування проведення польових 

робіт; активізацію всієї територіальної громади, включаючи залучення ВПО; 

 придбання необхідних матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для 

вирощування, збереження та переробки виробленої  продукції;  

 розроблення механізму розподілу та використання матеріалів, 

техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки 

виробленої  продовольчої продукції; 

 консультаційну підтримку населення з питань переробки, 

збереження, реалізації. 

 

У порівнянні з попередніми, третій варіант є оптимальним, оскільки 

дозволить комплексно підійти до вирішення наявної проблеми, забезпечить 

ефективне використання потенціалу територіальної громади, дозволить 

забезпечити власні потреби в продуктах харчування, дасть змогу надати важливу 

підтримку у продовольчому забезпеченні ЗСУ, а також інших громад. 

Одним з найважливіших питань, яке має бути вирішено, зокрема, є: 

максимально можливе самозабезпечення громади основними харчовими 

продуктами, які можуть і мають бути вирощеними у громаді, вироблення цих 

продуктів в обсягах, яких би вистачило і жителям громади (включаючи ВПО). 

Реалізація цього варіанту сприятиме створенню певного місцевого продовольчого 

резерву та забезпеченню продовольством Збройних Сил України та постачання 

харчових продуктів в інші громади.  

Кожне селянське домогосподарство, кожна сім’я внутрішньо переміщених 

осіб, яка переселилась у села та селище, кожен клаптик  комунальної землі 

Богородчанської територіальної громади, а також землі фермерів та 

агровиробників мають бути залучені до процесу самозабезпечення харчовими 

продуктами. 

 

                             ІV. Мета Програми 

 

Мета Програми – кожне домогосподарство Богородчанської селищної  

територіальної громади (з урахуванням внутрішньо переміщених осіб), 

комунальні заклади мають достатню кількість харчових продуктів в 2022-2024 

роках.  

V. Завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими 

продуктами. 

2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних 

щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей 

домогосподарств та громади щодо їх вирощення, переробки та зберігання. 

3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають 

продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого 

продовольчого запасу, а також реалізації надлишків. 



4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі 

ініціативи в агросфері. 

Виконання Програми здійснюватиметься структурними підрозділами 

селищної ради, старостами старостинських округів у співпраці з комунальними 

підприємствами та організаціями селищної ради, домогосподарствами, місцевими 

фермерами та підприємцями, громадськими організаціями, зарубіжними 

партнерами, шляхом реалізації заходів в рамках визначених завдань. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Перелік заходів з реалізації Програми підтримки самозабезпечення Богородчанської селищної територіальної 

громади харчовими продуктами  («Сади Перемоги») на 2022-2024 роки 

 

№ 

з/п  
Найменування заходів Виконавець 

Термін 

виконання 

Фінансування з  

селищного бюджету/ 

інших джерел 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проведення інформаційно-

комунікаційної роботи: 

інформування щодо необхідності 

збільшення обсягів вирощування  

сільськогосподарської продукції 

донесення необхідної 

агротехнічної інформації через 

різні канали комунікації, публікації 

на веб-сайті, в соціальних мережах, 

збори громадян (сходи селян), 

церкву, розповсюдження наочних 

матеріалів 

відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та інфраструктури 

апарату селищної 

ради, організаційний 

відділ апарату 

селищної ради, 

старости 

старостинських 

округів 

постійно 

в межах кошторисних 

призначень/згідно 

визначеного обсягу 

гранту 

Домогосподарства та фермери-

початківці мають необхідну 

інформацію щодо вирощування 

сільськогосподарської продукції та 

залучені до процесу 

самозабезпечення харчовими 

продуктами. 

2 

Проведення інвентаризації земель 

невитребуваних (нерозподілених) 

часток (паїв), польових доріг, 

непереоформленої спадщини 

управління 

земельних ресурсів 

та екології апарату 

селищної ради 

 

2022-2024 

роки 

в межах кошторисних 

призначень 

Громада має достовірну 

інформацію щодо можливості  

збільшення посівних площ для 

реалізації Програми «Сади 

перемоги» 

3 

Забезпечення необхідними 

матеріалами (паливно-мастильні 

матеріали, посівний/посадковий 

матеріал, міндобрива, засоби 

захисту рослин, вапно, молодняк та 

корми і добавки, інше), придбання 

техніки та обладнання (наприклад 

мотоблок, плуг, культиватор та 

інші насадки, причіп, набір 

городніх та садових інструментів, 

тощо), запасних частин, 

Структурні 

підрозділи селищної 

ради, старости 

старостинських 

округів, комунальні 

підприємства та 

організації селищної 

ради 

2022-2024 

роки 

в межах кошторисних 

призначень; 

 згідно визначеного 

обсягу гранту, 

допомоги, інвестицій 

Домогосподарства,  комунальні 

підприємства та організації 

селищної ради мають необхідні 

матеріали, техніку та обладнання 

для вирощування харчової 

продукції 



інструментів на ремонт та 

обслуговування техніки  для 

вирощування 

сільськогосподарської продукції  

відповідно до потреб 

домогосподарств, комунальних 

підприємств, установ та закладів 

4 

Придбання і встановлення 

необхідних матеріалів, обладнання, 

устаткування та підготовка 

приміщень для переробки, 

зберігання харчових продуктів 

комунальними підприємствами та 

організаціями селищної ради 

Структурні 

підрозділи, 

комунальні 

підприємства та 

організації селищної 

ради, громадські 

організації (за 

згодою)   

2022-2024 

роки 

в межах кошторисних 

призначень; 

 згідно визначеного 

обсягу гранту, 

допомоги, інвестицій 

Створено відповідні умови для 

переробки сільськогосподарської 

продукції та її зберігання 

5 

Формування запасу харчових 

продуктів, насіння, створення 

наборів для благодійної допомоги 

ВПО та потреб ЗСУ 

Селищна рада,  

комунальні 

підприємства та 

організації селищної 

ради, громадські 

організації   

(за згодою) 

2022-2024 

роки 

в межах кошторисних 

призначень та наданої 

допомоги  

В громаді створено необхідний 

запас харчових продуктів 

6 

Інформування домогосподарств, 

суб’єктів господарювання про 

можливості підтримки 

підприємницької діяльності в 

агросфері (державна, донорська, 

грантова та ін.) 

відділ економічного 

розвитку, інвестицій 

та інфраструктури 

апарату селищної 

ради 

постійно 

 

в межах кошторисних 

призначень 

Домогосподарства поінформовані 

про державну підтримку, грантові 

програми для започаткування 

бізнесу, розвитку підприємництва 

та навчання 



Додаток 1 

 

Таблиця для розрахунку рекомендованого обсягу виробництва (придбання)  

необхідної кількості харчових продуктів відповідно до потреби жителів громади 

 

Назва продукту Одиниця 

виміру 

Розрахункова  

потреба на 2022 рік 

(норма споживання  

на 1 особу помножена  

на кількість  

населення (N)) 

Обсяг реалізованих 

харчових продуктів 

закладами торгівлі в 

2021 році (оцінка) 

Рівень покриття 

потреби через 

придбання 

продовольства в 

мережі торгівлі в 2021 

році (оцінка) 

Рекомендований 

обсяг харчових 

продуктів 

власного 

виробництва на 

2022 рік, (оцінка) 

1 2 3 4 5 6 

М`ясо кг 1678076 1079562 64 679573 

Молоко і 

молокопродукти 
кг 6297463 4230712 67 2384417 

Яйця шт. 8671098 3685217 43 5262589 

Хлібобулочні вироби, 

макарони, крупи 
кг 3013051 2600003 86 608271 

Овочі різні у тому 

числі: 
кг 5115324 2148436 42 3128205 

картопля кг 3836493 811071 21 3086322 

цибуля на ріпку кг 361816 114373 32 256031 

цибуля зелена кг 74858 15888 21 60163 

капуста білоголова кг 904539 481606 53 459095 

капуста цвітна кг 131002 101350 77 37262 

морква кг 280719 104802 37 183786 

помідори кг 1216449 711217 58 558634 



огірок кг 311910 131881 42 189931 

буряк столовий кг 311910 114159 37 206323 

часник кг 24953 6997 28 18481 

кабачки і патисони кг 99811 31208 31 70947 

редиска і редька кг 112288 37532 33 77574 

перець кг 87335 49177 56 41850 

баклажан кг 87335 56469 65 35106 

Фрукти, ягоди кг 1762292 803362 46 1019251 

Риба кг 386768 343450 89 69106 

Цукор кг 867110 802002 100 65108 

Олія кг 383649 368458 96 42857 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 липня 2022 року         смт Богородчани                    № 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 9 серпня 2018 року № 686, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити контингент учнів Богородчанської дитячої музичної 

школи на 2022-2023 навчальний рік згідно з додатком. 

 

2. Встановити на 2022-2023 навчальний рік розмір плати батьків за 

навчання: 

 

Богородчанська дитяча музична школа: 

350 грн. –  за навчання гри на гітарі; 

350 грн. –  за навчання у фортепіанному відділі; 

300 грн.  – за навчання у струнному відділі; 

300 грн.  – за навчання у народному відділі (баян, акордеон); 

300 грн. – за навчання гри на інструментах: бандура, цимбали;  

250 грн.  – за навчання гри на духових інструментах (сопілка, труба та 

інші). 

 



Саджавська філія Богородчанської дитячої музичної школи: 

250 грн. –  за навчання гри на гітарі; 

250 грн. –  за навчання у фортепіанному відділі; 

250 грн.  – за навчання у струнному відділі; 

250 грн.  – за навчання у народному відділі (баян, акордеон); 

250 грн. – за навчання гри на інструментах: бандура, цимбали;  

200 грн.  – за навчання гри на духових інструментах (сопілка, труба та 

інші). 

 

3. 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 (42 учні);  

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

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

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                              Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 08.07.2022 р. № 580-30/2022 

 

 

 

Орієнтовний контингент учнів Богородчанської дитячої  

музичної школи Богородчанської селищної ради  

на 2022-2023 навчальний рік 

 

1. Богородчанська дитяча музична школа – 212 учнів; 

 

2. Саджавська філія Богородчанської дитячої музичної школи – 68 

учнів. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                  Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 липня 2022 року          смт Богородчани                     № 581-30/2022 

 

 

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 від 29.04.2022 року № 490) 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 2, затвердженого у редакції постанови 

Кабінету Міністрів від 29.04.2022 року № 490 (додається). 

2. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат відповідно до 

додатку 3, затвердженого у редакції постанови Кабінету Міністрів від 

29.04.2022 року № 490 (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 08 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 582-30/2022 

 

 

Про надання гр. Мандзюк Оксані Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Галицька, 54 в селищі Богородчани до селищних мереж 

водопостачання та водовідведення 

 

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

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Галицька, 54 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. Мандзюк Оксані Михайлівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Галицька, 54 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 08 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 583-30/2022 

 

 

Про надання гр. Дроговольській Олександрі Михайлівні                                                        

статусу особи, що проживає в гірському населеному пункті  

 

 Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік 

населених пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Дроговольської 

Олександри Михайлівни, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Дроговольській Олександрі Михайлівні, 15.07.1962 

р. н., жительці села Жураки, вул. Січових Стрільців, 14. 

 

2. Видати гр. Дроговольській Олександрі Михайлівні посвідчення 

відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                     Ростислав ЗАРЕМБА 

 
 

  
 

 

 



  

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 08 липня 2022 року        смт Богородчани                     № 584-30/2022 

 

 

Про надання дозволу на 

влаштування  засобів 

заспокоєння руху 

 

Згідно з пп. 1, п. а ч.1 ст. 31, ч. 1, 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення  

мешканців вул. Ткацька, селища Богородчани, з метою забезпечення 

безпеки дорожнього руху, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

                                            

1. Надати дозвіл на влаштування засобів заспокоєння руху біля 

будинку № 1А  та № 9 по вул. Ткацька в смт. Богородчани  згідно з ДСТУ 

4123:2020 «Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні 

технічні норм вимоги». 

2. Комунальному підприємству «ВЖРЕП» Богородчанської селищної 

ради встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб» згідно ДСТУ 4100-2014  

«Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. 

Правила застосування» та нанести лінії дорожньої розмітки 1.22 згідно з 

ДСТУ 2587-2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 

технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

Селищний голова                                                               Ростислав  ЗАРЕМБА 


