
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 11 жовтня 2022 року № 35 

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 

Н. Міщук – староста с. Підгіря, с. Діброва  

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

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 

В. Приймак– заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

  

Відсутні члени виконкому: 
 

М. Михайлюк, Л. Гаврилюк, М. Яцейко, С. Сікора,  М. Захарчук,                

Т. Гаврилко, М. Павликівська, Д. Климів, С. Федорко 

   



 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

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

2. Про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету.   

3. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року №69-

3/2020. 

4. Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради 

від 11.08.2022 року № 598-32/2022. 

6. Про початок опалювального сезону 2022/23 року у Богородчанській 

селищній територіальній громаді. 

7. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії 

для ДП «Теплокомуненерго». 

8. Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС ІФ» тарифу на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

9. Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» тарифу на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

10. Про встановлення ТОВ «ЛЕТ ІФ» тарифу на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, для бюджетних установ та організацій. 

11. Про встановлення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» тарифу на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

12. Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» тарифу на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

13. Про надання неповнолітній Микулі В.М. статусу дитини – сироти.          

14. Про влаштування неповнолітньої Микули В. М. під піклування 

Микули І. М.  



15. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Панчука М. П. відносно неповнолітньої        

Панчук Х. М. та малолітнього Панчука Є. М. 

16. Про надання Герліб М. Д. дозволу на укладення договору дарування 

квартири, право користування якою має неповнолітній Герліб А. І. 

17. Про затвердження нового персонального складу міждисциплінарної 

команди. 

18. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Бичковської Іванни Ярославівни: с. Підгір’я, вул. Ковпака, 18 А.       

19. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Дмитришина Володимира Богдановича: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 86 Б. 

20. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Гамрацей 

Тетяни Миколаївни: селище Богородчани, вул. Святої Анни, 33. 

21. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Поліника 

Михайла Мироновича: с. Горохолин Ліс, вул. В. Чорновола, 681 А. 

22. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна 

(торгово-офісне приміщення) гр. Труніної Ірини Іванівни: смт. 

Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3 корп. 1 А. 

23. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна 

(торгово-офісне приміщення) гр. Воронич Надії Юріївни: селище 

Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3 корп. 1 Б. 

24. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна 

(торгово-офісне приміщення) гр. Горохов'янка Василя Васильовича: 

селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3 корп. 1 В. 

25. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гриніва Ігоря 

Богдановича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б, гараж 

15 А.         

26. Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Федорко Ірини 

Ярославівни: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б, гараж 

28. 

27. Про надання гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Шевченка, 45 А в селищі Богородчани до селищної мережі 

водопостачання. 

28. Про надання гр. М’ягкоті Андрію Володимировичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Незалежності, 84 в селищі Богородчани 

до селищних мереж водопостачання та водовідведення. 

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

населеному пункті. 

30. Про направлення подання про призначення гр. Процака Михайла 

Миколайовича опікуном батька Процака Миколи Івановича. 



31. Про направлення подання про призначення гр. Самуся Дмитра 

Григоровича опікуном матері Самусь Надії Дмитрівни. 

32. Про направлення подання про призначення гр. Малець Світлани 

Миколаївни опікуном сестри Білоус Лілії Степанівни. 

33. Про направлення подання про призначення гр. Івасика Василя 

Дмитровича опікуном бабусі Цоцко Олени Михайлівни. 

34. Про направлення подання про призначення гр. Витвицького Руслана 

Васильовича опікуном Терешкевич Надії Андріївни. 

35. Про направлення подання про призначення гр. Бухарова Романа 

Олександровича опікуном сестри Бухарової Ади Олександрівни. 

36. Про направлення подання про призначення гр. Кадука Василя 

Михайловича опікуном Федоріва Юрія Степановича. 

37. Про розгляд заяви гр. Готраш Наталії Миронівни. 

38. Про надання Горохолинському старостинському округу № 1 дозволу 

на зрізання дерев. 

 

 

2.   Голосування за порядок денний в цілому: 

за – 20 

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 № 635-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про виділення коштів з резервного фонду селищного 

бюджету.  

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 636-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про внесення змін до Комплексної програми соціального 

захисту населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року 

№69-3/2020.  

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 637-35/2022 додається. 



Одноголосно 

  

4. Слухали: Про затвердження Переліків осіб, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб.   

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 638-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

селищної ради від 11.08.2022 року № 598-32/2022. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 639-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

6. Слухали: Про початок опалювального сезону 2022/23 року у 

Богородчанській селищній територіальній громаді. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 640-35/2022 додається. 

Одноголосно 
 

7. Слухали: Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання 

теплової енергії для ДП «Теплокомуненерго». 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 641-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС ІФ» тарифу на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 642-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» 

тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії, для бюджетних 

установ та організацій. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 643-53/2022 додається. 



Одноголосно 
 

10. Слухали: Про встановлення ТОВ «ЛЕТ ІФ» тарифу на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 644-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.Слухали: Про встановлення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» тарифу на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 645-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

12. Слухали: Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива» тарифу на 

теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, для бюджетних установ та 

організацій. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 646-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

13.Слухали: Про надання неповнолітній Микулі В.М. статусу дитини – 

сироти.          

     Доповідав: В. Римарук 

     Вирішили: рішення № 647-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

14.Слухали: Про влаштування неповнолітньої Микули В. М. під 

піклування Микули І. М.      

     Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 648-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

15.Слухали: Про затвердження висновку щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Панчука М. П. відносно 

неповнолітньої Панчук Х. М. та малолітнього Панчука Є. М. 



     Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 649-35/2022 додається. 

Одноголосно 

  

16.Слухали: Про  надання Герліб М. Д. дозволу на укладення договору 

дарування квартири, право користування якою має неповнолітній 

Герліб А. І.      

     Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 650-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

17.Слухали: Про затвердження нового персонального складу 

міждисциплінарної команди.      

     Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 651-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Бичковської Іванни Ярославівни: с. Підгір’я, вул. Ковпака, 18 А.       

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 652-35/2022 додається. 

Одноголосно 
 

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

Дмитришина Володимира Богдановича: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 86 Б. 

    Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 653-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Гамрацей Тетяни Миколаївни: селище Богородчани, вул. Святої 

Анни, 33. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 654-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Поліника Михайла Мироновича: с. Горохолин Ліс, вул. В. 

Чорновола, 681 А. 



     Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 655-35/2022 додається. 

Одноголосно 
 

22.Слухали: Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого 

майна (торгово-офісне приміщення) гр. Труніної Ірини Іванівни: смт. 

Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3 корп. 1 А. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 656-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

23.Слухали: Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого 

майна (торгово-офісне приміщення) гр. Воронич Надії Юріївни: 

селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3 корп. 1 Б. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 657-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

24.Слухали: Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого 

майна (торгово-офісне приміщення) гр. Горохов'янка Василя 

Васильовича: селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3 корп. 

1В. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 658-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

25.Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Гриніва Ігоря 

Богдановича: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б, гараж 

15 А.          

     Доповідав: Р. Заремба 

     Вирішили: рішення № 659-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

26.Слухали: Про присвоєння поштової адреси гаражу гр. Федорко 

Ірини Ярославівни: селище Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б, 

гараж 28. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 660-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 



27.Слухали: Про надання гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Шевченка, 45 А в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 661-35/2022 додається. 

Одноголосно 

  

28.Слухали: Про  надання гр. М’ягкоті Андрію Володимировичу 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання житлового будинку по вул. Незалежності, 84 в селищі 

Богородчани до селищних мереж водопостачання та водовідведення. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 662-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

гірському населеному пункті. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 663-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

30.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Процака 

Михайла Миколайовича опікуном батька Процака Миколи 

Івановича. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 664-35/2022 додається. 

Одноголосно 
 

31.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Самуся 

Дмитра Григоровича опікуном матері Самусь Надії Дмитрівни. 

    Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 665-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

32.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Малець 

Світлани Миколаївни опікуном сестри Білоус Лілії Степанівни. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 666-35/2022 додається. 

Одноголосно 



 

33.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Івасика 

Василя Дмитровича опікуном бабусі Цоцко Олени Михайлівни. 

     Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 667-35/2022 додається. 

Одноголосно 
 

34.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. 

Витвицького Руслана Васильовича опікуном Терешкевич Надії 

Андріївни. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 668-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

35.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Бухарова 

Романа Олександровича опікуном сестри Бухарової Ади 

Олександрівни. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 669-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

36.Слухали: Про направлення подання про призначення гр. Кадука 

Василя Михайловича опікуном Федоріва Юрія Степановича. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 670-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

37.Слухали: Про розгляд заяви гр. Готраш Наталії Миронівни. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 671-35/2022 додається. 

Одноголосно 

 

38.Слухали: Про надання Горохолинському старостинському округу № 

1 дозволу на зрізання дерев. 

     Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 672-35/2022 додається. 

Одноголосно 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                    Ігор СЕМКІВ 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                     № 635-35/2022 

 

 

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 Івано-Франківської обласної ради №501-16/2022 

від 16.09.2022 року, відповідно листів селищної ради від 20.09.2022 року 

№ 72, від 11.10.2022 року №78, КП ВЖРЕП Богородчанської селищної 

ради від 07.10.2022 року №174, від 10.10.2022 року №178,  КНП 

«Богородчанська ЦЛ» селищної ради від 23.09.2022 року №797, від 

10.10.2022 року №826, відділу освіти, молоді та спорту селищної ради від 

28.09.2022 року №287/01-14, від 10.10.2022 року №306/01-14, КП 

«Богородчанське ВУВКГ» селищної ради від 26.09.2022 року №148 та 

управління «ЦНСП» селищної ради від 07.10.2022 року №170/01-14,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету за кодом 

класифікації доходів бюджету 41053900 «Інші субвенції місцевим 

бюджетам» в сумі 350 000,00 гривень, а саме: 

 



 селищній раді за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» (КП «ВЖРЕП» Богородчанської селищної ради) 

для благоустрою території парку в селищі Богородчани 

Богородчанської територіальної громади Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області в сумі 350 000,00 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 9 місяців 2022 року, збільшити дохідну частину 

селищного бюджету за рахунок поступлень з податку на доходи з фізичних 

осіб в сумі 2 655 920,00 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 селищній раді: 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання 

та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

КЕКВ 2210 в сумі 298 740,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2240 в 

сумі 298 740,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» КЕКВ 2730 в сумі 50 000,00 гривень, 

при цьому збільшити річні асигнування КПКВК 0118130 

«Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2210 

в сумі         50 000,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання 

та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» 

КЕКВ 2210 в сумі 125 000,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3110 в 

сумі 125 000,00 гривень, при цьому здійснити передачу коштів з 

загального фонду селищного бюджету до спеціального фонду  

селищного бюджету (бюджету розвитку).  

 

 по відділу освіти, молоді та спорту:  

 зменшити річні асигнування КПКВК 0161200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» КЕКВ 3110 в сумі 97 700,00 гривень (видатки 

розвитку) та, відповідно, збільшити їх за КПКВК 0161200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 



бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» КЕКВ 2210 (видатки споживання) в сумі                

97 700,00 гривень, при цьому здійснити передачу коштів з 

спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку) до 

загального фонду селищного бюджету. 

 

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

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток  

                                                                    до рішення виконавчого комітету  

                                                                    від 11.10.2022 р. № 635-35/2022 

    

Про розподіл коштів загального фонду селищного бюджету 

    

Головний 

розпорядни

к 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"  (для 

оплати енергоносіїв) 

700 000,00   

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, 

для подальшої передачі КНП 

"Богородчанська ЦЛ" (на 

придбання продуктів 

харчування для ВПО - 25 

тис.грн., медикаментів - 20 

тис.грн.) 

45 000,00   

КП "Богородчанське 

ВУВКГ" на відшкодування 

різниці між розміром тарифу 

на житлово-комунальні 

послуги та розміром 

економічно обгрунтованих 

витрат на їх виробництво 

(надання) 

150 000,00   



на виконання комплексної 

цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту 

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки (на 

придбання паливно-

мастильних матеріалів) 

49 500,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на утримання вулично-

шляхової мережі перехрестя 

вулиць Сагайдачного - Лесі 

Українки - Шевченка 

(влаштування з'їздів) в с. 

Підгір'я  Богородчанської 

селищної ради  

270 000,00    270 000,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на утримання вулично-

шляхової мережі вулиці 

Шевченка (ямковий ремонт) 

в с. Іваниківка 

Богородчанської селищної 

ради 

149 000,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на благоустрій 

прилеглої території біля 

відділу освіти, молоді та 

спорту Богородчанської 

селищної ради 

49 000,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на оплату послуг по 

вивезенню та захороненню 

ТПВ  

49 920,00   



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 тис.грн., для 

виплати одноразової 

грошової допомоги сім’ям 

безвісти відсутніх, 

важкопоранених та загиблих 

військовослужбовців, 

добровольців сил 

територіальної оборони ЗСУ 

та інших учасників бойових 

дій на придбання твердого 

палива - 500 тис.грн.) 

1 000000,00   

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 -  50 

000,00 грн, для надання 

грошової винагороди 

приватним підприємцям, що 

надають послуги з 

приготування безкоштовного 

гарячого харчування ВПО - 

70 000,00 грн.) 

120 000,00   



на ремонт внутрішньої 

електромережі 

Іваниківського ліцею  

Богородчанської селищної 

ради 

49 500,00   

на оплату послуг по 

вивезенню та захороненню 

ТПВ  

24 000,00   

ВСЬОГО   2 655 920,00   270 000,00 

 

 

Керуючий справами (секретар)                                                                                   

виконавчого комітету                                                                Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                       № 636-35/2022 

 

 

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 10.10.2022 року № 9, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

кошти з резервного фонду селищного бюджету в сумі 404 000,00 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 11.10.2022 р. № 636-35/2022 

 

 

 

Розподіл 

коштів резервного фонду селищного бюджету 

 
 

Назва головного 

розпорядника 

 

 

Короткий зміст 

 

Сума,  

грн. 

В тому числі 

кошти, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

спеціального 

Джерело 

покриття 

 

 

 

 

Селищна рада 

З метою запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації: 

1. уникнення подального 

руйнування облицювання 

стін квартир 5-го поверху 

7-го під’їзду 

багатоквартирного 

житлового будинку в смт. 

Богородчани вул. 

Шевченка, 74, для ремонту 

м’якої покрівлі цього 

житлового будинку: 

 КП «ВЖРЕП» селищної ради –                  

174 000,00 гривень 

2. уникнення припинення 

водопостачання, в зв’язку 

з аварійним станом 

водопроводу по вул. 

Шевченка на ділянці від 

будинку №10 до будинку 

10-А, протяжністю 98 м.п., 

для придбання матеріалів 

на проведення робіт по 

заміні даної ділянки 

водопроводу: 

 КП «Богородчанське ВУВКГ» 

селищної ради – 105 000,00 

 

404 000 

 

 

 

299 000 

 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 



гривень 

3. забезпечення сталого 

проходження осінньо-

зимового періоду 2022-2023 

років, в умовах можливої 

відсутності 

електропостачання, для 

придбання мобільного 

дизельного генератора: 

 селищній раді – 125 000,00 

гривень 

 Всього 404 000 299 000  

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                       № 637-35/2022 

 

Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради   

від 24.12.2020 року № 69-3/2020 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

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

постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану» та від 28.02.2022 року № 168 «Питання деяких виплат 

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, 

поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», з метою соціальної 

підтримки сімей військовослужбовців, сімей загиблих, поранених, зниклих 

безвісти, особам рядового і начальницького складу, поліцейських, 

учасникам добровольчих формувань та учасникам Сил територіальної 

оборони та інших учасників воєнних дій, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту 

населення Богородчанської селищної ради на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 24.12.2020 року № 69-3/2020, а 

саме:  

- розділ «Підтримка та виплата допомоги сім’ям загиблих, 

поранених, зниклих безвісті військовослужбовців, особам рядового і 

начальницького складу, поліцейських, учасникам добровольчих 

формувань та учасникам Сил територіальної оборони під час дії воєнного 

стану» доповнити пунктом 6.4 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 11.10.2022 р. № 637-35/2022 

 

VII. Напрями діяльності та заходи, джерела та обсяги фінансування Програми 
 

№ з/п Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

Виконавець  Джерело фінансування 

Всього  2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Підтримка та виплата допомоги сім’ям загиблих, поранених, зниклих безвісті військовослужбовців, особам рядового і 

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

воєнного стану 

 

6.4 Соціальна підтримка 

та виплата допомоги 

сім’ям військово-

службовців, сім’ям 

загиблих, поранених, 

зниклих безвісти, 

особам рядового і 

начальницького 

складу, поліцейських, 

учасникам 

добровольчих 

формувань та 

учасникам Сил 

територіальної 

оборони та інших 

учасників воєнних дій 

Виплата одноразової 

грошової допомоги 

сім’ям 

військовослужбовців, 

сім’ям загиблих, 

поранених, зниклих 

безвісти, особам рядового 

і начальницького складу, 

поліцейських, учасникам 

добровольчих формувань 

та учасникам Сил 

територіальної оборони 

під час дії воєнного стану 

для придбання твердого 

палива 

2021-2025 Управління 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

Богородчанськ

ої селищної 

ради 

 В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

В  

межах 

кошто-

рисних 

призна-

чень 

          

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                     Ігор СЕМКІВ  



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                     № 638-35/2022 

 

 

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 

30.09.2022 року № 1094 «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, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. 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 30.09.2022 року № 1094 (додається). 

2. Координацію роботи покласти на управління «Центр надання 

соціальних послуг» селищної ради (В. Дрогомирецький). 

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 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                       № 639-35/2022 

 

  

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету селищної  

ради від 11.08.2022 року  

№ 598-32/2022   

 

           

Керуючись статтею 361 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання п. 1 ст. 20 та п. 4 статті 32 

Кодексу цивільного захисту, пункту 4 Порядку створення, утримання 

фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року 

№ 138 (зі змінами) та з метою забезпечення захисту населення 

Богородчанської територіальної громади,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету селищної ради від 

11.08.2022 року № 598-32/2022 «Про створення Фонду захисних споруд 

цивільного захисту та затвердження його Переліку», а саме: 

додаток 3 «Перелік захисних споруд цивільного захисту 

(найпростіших укриттів) Богородчанської селищної територіальної 

громади» викласти у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови О. Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                       Ростислав ЗАРЕМБА 

 

                                                                           

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

від 11.08.2022 р. № 598-32/2022 

 

в новій редакції                            

рішення виконавчого комітету                          

від 11.10.2022 р. № 639-35/2022     

                                                                

 

ПЕРЕЛІК 

захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)  

Богородчанської селищної територіальної громади 

                                                                

№ 

з/п 

Будівля, в приміщенні якої 

знаходиться захисна 

споруда 

Адреса місця розташування 

1 
Богородчанська музична школа            

(І-ий поверх) 

смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 61/2 

2 
Будинок культури с. Жураки 

(підвал) 

с. Жураки, вул. Січових 

Стрільців, 45 

3 
Будинок культури с. Підгір’я 

(підвал) 

с. Підгір’я, вул. Сагайдачного, 

4а  

4 

Адміністративне приміщення 

відділу освіти, молоді та спорту 

селищної ради (І-ий поверх) 

смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 53 

5 Глибоківська гімназія (підвал) с. Глибоке, вул. Шевченка, 98 

6 
Глибоківський ЗДО «Калинка» 

(підвал) 
с. Глибоке, вул. Молодіжна, 1 

7 
Заберезька гімназія ім. Л. 

Семковича (І-ий поверх) 
с. Забережжя, вул. Шевченка, 1 

8 Іваниківський ліцей (І-ий поверх) с. Іваниківка, вул. І.Франка, 52 

9 Ластівецька гімназія (підвал) с. Ластівці, вул. Л. Українки, 62 

10 Підгірська гімназія (І-ий поверх) с. Підгір’я, вул. Шевченка, 66 

11 Похівська гімназія (підвал) с. Похівка, вул. Шевченка, 66 А 

12 Саджавський ліцей (підвал) с. Саджава, вул. Шкільна, 27 

13 Житловий будинок (підвал) 
смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 28 

14 Житловий будинок (підвал)  смт. Богородчани, вул. Тиха, 14 

15 Богородчанський ПБЛ (підвал)  
смт. Богородчани,                         

вул. Шевченка, 89 

16 Житловий будинок  (підвал) с. Жураки, вул. Відродження, 1 

17 Житловий будинок  (підвал) с. Хмелівка, вул. Шевченка, 44 

                                                                                                                         

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 640-35/2022 

 

Про початок опалювального 

сезону 2022/23 року у  

Богородчанській селищній  

територіальній громаді 
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 «Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового 

договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення» (зі змінами), наказу 

Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 року № 71 «Про 

затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за № 

197/13464 та розпорядження Івано-Франківської обласної військової 

адміністрації від 06.10.2022 року № 374 «Про початок опалювального 

сезону 2022/23 року», 
 

виконком селищної  ради вирішив: 
 

1. Розпочати у Богородчанській селищній територіальній громаді 

опалювальний сезон 2022/23 року для ДП «Теплокомуненерго» та 

котелень бюджетних установ з 17 жовтня 2022 року за умови дотримання 

вимог підпункту 7.9.4 пункту 7.9 розділу 7 Правил технічної експлуатації 

теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства  палива 

та енергетики України від 14.02.2007 року №71, яким передбачено початок 

опалювального періоду, якщо протягом трьох діб середньодобова 

температура зовнішнього повітря становить 8 градусів за Цельсієм та 

нижче. 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій здійснювати 

постійний контроль за використанням природного газу, твердого палива та 

електроенергії, економно витрачати бюджетні кошти на опалення та 

забезпечити дотримання температурних режимів відповідно до діючих 



санітарних норм. При підвищенні температури зовнішнього повітря 

обмежувати роботу котелень. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови О. Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                     № 641-35 /2022 

 

 

Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання, послугу з постачання  

теплової енергії для ДП «Теплокомуненерго» 

  
 

Відповідно до ст. 4, 5, 8, 21 та 22  Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 

12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами 

місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів 

на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за № 1172/32624, наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.06.2018р. №130 «Про 

затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни 

цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 

753/32205, з урахуванням статті 1 Закону України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2022 року № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері 

комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», 

керуючись пп. 2 п. а ч. 1 ст. 28  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі звернення Державного 

підприємства «Теплокомуненерго» Богородчанської селищної ради від 

10.10.2022 р. № 71, 

 



виконком селищної  ради вирішив: 

      

1. Встановити ДП «Теплокомуненерго» Богородчанської селищної 

ради одноставковий економічно обґрунтований тариф:  

на теплову енергію для потреб населення – 2495,75 грн./Гкал (без 

ПДВ), 2994,90 грн/Гкал (з ПДВ); 

на теплову енергію для потреб бюджетних організацій і установ:– 

3833,48 грн/Гкал (без ПДВ), 4600,18 гр/Гкал (з ПДВ). 

 

2. Встановити ДП «Теплокомуненерго» Богородчанської селищної 

ради економічно обґрунтований тариф:  

на послугу з постачання теплової енергії для потреб населення - 

2994,90 грн/Гкал (з ПДВ); 

на послугу з постачання теплової енергії для потреб бюджетних 

організацій і установ - 4600,18 грн/Гкал (з ПДВ).  

 

3. Враховуючи норми Закону України від 29.07.2022 № 2479-ІХ 

«Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у 

сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування» протягом дії воєнного стану в Україні та 

шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або 

скасовано, встановити та застосувати ДП «Теплокомуненерго» 

Богородчанської селищної ради одноставкові тарифи, що діяли станом на 

24 лютого 2022 року у наступних розмірах:   

для потреб населення:  

тариф на теплову енергію – 1621,86 грн/Гкал (без ПДВ), 1946,23 

грн/Гкал (з ПДВ);  

тариф на послугу з постачання теплової енергії – 1946,23 грн/Гкал (з 

ПДВ);  

для потреб бюджетних організацій і установ:  

одноставковий тариф на теплову енергію – 3685,13 грн/Гкал (без 

ПДВ), 4422,16 грн/Гкал (з ПДВ); 

одноставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії – 

4422,16 грн/Гкал (з ПДВ). 

 

4. У разі закінчення дії тарифів, передбачених п. 3 даного рішення, 

одноставкові економічно обґрунтовані тарифи, які встановлено, згідно п.1-

2 вважати такими, що підлягають застосуванню з моменту закінчення дії 

тарифів, передбачених п.3 даного рішення до 30.09.2023 включно. 

 

5. Тарифи, встановлені п. 3 даного рішення застосовуються з 

01.10.2022 року. 

 

6. Установити державному підприємству «Теплокомуненерго» 

Богородчанської селищної ради структуру (розрахунок) економічно 

обґрунтованих тарифів, що додається. 



7. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Богородчанської селищної ради від 13.10.2021 р. № 317-14/2021. 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 642-35/2022 

 

 

Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС ІФ» тарифу  

на теплову енергію, що виробляється на установках з  

використанням альтернативних джерел енергії, для  

бюджетних установ та організацій 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши звернення ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС ІФ» 

від 03.10.2022 року № 4/10, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити для ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС ІФ» економічно 

обґрунтований тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у 

розмірі 3980,0 грн. за 1 Гкал. 

2. Враховуючи норми Закону України «Про теплопостачання»  

з 01 жовтня 2022 року встановити та застосувати для ТОВ 

«ТЕПЛОПОЛЮС ІФ» тариф на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів – у розмірі 3210,444 грн. за 1 Гкал (без 

ПДВ). 

 

  

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 643-35/2022 

 

 

Про встановлення ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ»  

тарифу на теплову енергію, що виробляється  

на установках з використанням альтернативних  

джерел енергії, для бюджетних установ та організацій 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши звернення ТОВ «ТЕПЛОДАР 

КАРПАТИ ІВ» від 30.09.2022 року № 30/09, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити для ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» економічно 

обґрунтований тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у 

розмірі 3804,0 грн. за 1 Гкал. 

2. Враховуючи норми Закону України «Про теплопостачання»  

з  01 жовтня 2022 року встановити та застосувати для ТОВ «ТЕПЛОДАР 

КАРПАТИ ІВ» тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на рівні 

90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів – у розмірі 3210,444 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 16.12.2021 року № 391-16/2021. 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                       № 644-35/2022 

 

 

Про встановлення ТОВ «ЛЕТ ІФ» тарифу  

на теплову енергію, що виробляється на  

установках з використанням альтернативних  

джерел енергії, для бюджетних установ та організацій 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши звернення ТОВ «ЛЕТ ІФ» від 

30.09.2022 року № 8/09, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити для ТОВ «ЛЕТ ІФ» економічно обґрунтований тариф 

на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у розмірі 3750,0 грн. 

за 1 Гкал. 

2. Враховуючи норми Закону України «Про теплопостачання»  

з 01 жовтня 2022 року встановити та застосувати для ТОВ «ЛЕТ ІФ» 

тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на рівні 

90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб відповідної категорії 

споживачів – у розмірі 3210,444 грн. за 1 Гкал (без ПДВ). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 16.12.2021 року № 392-16/2021. 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 
 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 645-35/2022 

 

 

Про встановлення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» тарифу  

на теплову енергію, що виробляється на установках  

з використанням альтернативних джерел енергії,  

для бюджетних установ та організацій 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши звернення ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» від 

03.10.2022 року № 2/11, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити для ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» економічно 

обґрунтований  тариф на теплову енергію, що виробляється на установках 

з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у 

розмірі 3790,0 грн. за 1 Гкал. 

2. Враховуючи норми Закону України «Про теплопостачання»  

з 01 жовтня 2022 року  встановити та застосувати для ТОВ 

«ГАЛЕКОІНВЕСТ» тариф на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

відповідної категорії споживачів – у розмірі 3210,444 грн. за 1 Гкал (без 

ПДВ). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 16.12.2021 року № 393-16/2021. 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                     № 646-35 /2022 

 

 

Про встановлення ТОВ «Біоальтернатива»  

тарифу на теплову енергію, що виробляється на  

установках з використанням альтернативних джерел  

енергії, для бюджетних установ та організацій 

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши заяву ТОВ «Біоальтернатива», 

зареєстровану в Богородчанській селищній раді 07.10.2022 року за 

№ 2390/02-36/18, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити з 01 жовтня 2022 року для ТОВ «Біоальтернатива» 

тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії для потреб  установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у 

розмірі 3210,44 грн. за 1 Гкал (без ПДВ) та 3852,53 грн. за 1 Гкал (з ПДВ). 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 08.04.2022 року № 494-21/2021. 

 

 

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 647-35/2022 

 

 

Про надання неповнолітній  

Микулі В.М. статусу  

дитини-сироти 

 

Неповнолітня Микула Вікторія Миколаївна, 25.12.2004 року 

народження, жителька с. Грабовець, вул. Кобилянської, буд. №7, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, залишилася без 

батьківського піклування. 

Батько дитини Микула Микола  Михайлович, помер 24.08.2007 року, 

свідоцтво про смерть від 27.08.2007 року серія І-НМ 055307, видане 

Грабовецькою сільською радою, Богородчанського району Івано-

Франківської. 

Мати дитини Микула Марія Іванівна, померла 03.10.2022 року, 

свідоцтво про смерть від 04.10.2022 року серія І-НМ 364237, видане 

Богородчанським відділом реєстрації актів цивільного стану в Івано-

Франківському районі Івано-Франківської області Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ). 

Керуючись статтями 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», на підставі статті 25 Закону 

України «Про охорону дитинства», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та пунктами 21, 22, 23 Порядку провадження 

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

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866, рішенням комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 10.10.2022 року №35 «Про надання 

неповнолітній Микулі В.М. статусу дитини-сироти», та  з метою захисту 

прав та законних  інтересів дитини, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 



1. Надати неповнолітній Микулі Вікторії Миколаївні, 25.12.2004 

року народження, статус дитини-сироти. 

2. Службі у справах дітей селищної ради (В.Римарук) вжити 

вичерпних заходів щодо охоплення дитини сімейними формами 

виховання. 

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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 648-35/2022 

 

 

Про влаштування   

неповнолітньої Микули В.М.  

під піклування Микули І.М.  

 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 

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

служби у справах дітей селищної ради, перебуває неповнолітня Микула 

Вікторія  Миколаївна, 25.12.2004 року народження, жителька с. Грабовець, 

вул. Кобилянської, буд. №7, Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

Рішенням виконавчого комітету Богородчанської селищної ради 

від 11.10.2022 року №647-35/2022 неповнолітній Микулі Вікторії 

Миколаївні, 25.12.2004 року народження,  надано статус дитини-сироти. 

На обліку потенційних опікунів, піклувальників в службі у справах 

дітей селищної ради перебуває Микула Івана Миколайович, 25.08.1992 

року народження, житель с. Грабовець, вул. Кобилянської, буд. №7, Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

Керуючись статями  243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статями 55, 58, 61, 62, 63, 67, 69 Цивільного кодексу України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 40, 

41, 42, 43, 44, 57 Порядку провадження органами опіки та піклування 

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

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, беручи до уваги 

заяву потенційного піклувальника Микули Івана Миколайовича і заяву 

неповнолітньої Микули Вікторії Миколаївни та враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

10.10.2022 року №36 «Про влаштування неповнолітньої Микули В.М. під 

піклування Микули І.М.», з метою реалізації права дитини на сімейне 

виховання,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 



1. Влаштувати неповнолітню Микулу Вікторію Миколаївну, 

25.12.2004 року народження, під піклування Микули Івана Миколайович, 

25.08.1992 року народження, житель с. Грабовець, вул. Кобилянської, 

буд. №7, Івано-Франківського району Івано-Франківської області  

2. Встановити опіку над майном, яке знаходиться за адресою: 

с. Грабовець, вул. Кобилянської, буд. №7, Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області, право користування яким має дитина-сирота 

Микула Вікторія Миколаївна, 25.12.2004 року народження. 

3. Призначити Микулу Івана Миколайовича відповідальною особою 

за збереження майна неповнолітньої Микули Вікторії Миколаївни, 

25.12.2004 року народження, до досягнення нею повноліття. 

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

контроль за умовами утримання та виховання дитини. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани    № 649-35/2022 

 

 

Про затвердження  висновку щодо 

доцільності позбавлення  

батьківських прав Панчука М.П. 

відносно неповнолітньої Панчук Х.М. 

та малолітнього Панчука Є.М. 

 

Керуючись статтями ст. 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 

10.10.2022 року №37 «Про надання висновку щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав Панчука_М.П. відносно неповнолітньої 

Панчук Х.М. та малолітнього Панчука Є.М.» 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 Панчука Михайла Петровича відносно неповнолітньої Панчук 

Христини Михайлівни та малолітнього Панчука Євгена Михайловича, 

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 11.10.2022 р. № 649-35/2022     

 

 

ВИСНОВОК 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Панчука Михайла 

Петровича відносно неповнолітньої Панчук Христини Михайлівни та 

малолітнього Панчука Євгена Михайловича 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради 

10.10.2022 року розглянула ухвалу Богородчанського районного суду 

Івано-Франківської області від 07.09.2022 року за справою № 338/713/22 

та інші документи щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Панчука Михайла Петровича, 19.10.1990 року народження, жителя 

с. Ластівці, вул. Лесі Українки, буд. № 64, відносно неповнолітньої 

Панчук Христини Михайлівни, 04.05.2008 року народження, та 

малолітнього Панчука Євгена Михайловича, 13.10.2009 року народження. 

Встановлено, що 03.06.2008 року Глодан Роксолана Михайлівна з 

Панчуком Михайлом Петровичем одружилися, у шлюбі у них народилася 

дочка Христина та син Євген. Однак, спільне життя між ними не склалося 

і шлюб був розірваний згідно з рішенням Богородчанського районного 

суду Івано-Франківської області від 24.02.2016 року, справа 

№ 338/1779/15-ц. 

У своїй позовній заяві Глодан Роксолана Михайлівна, 25.06.1992 

року народження, вказала, що Панчук Михайло Петрович своїх 

батьківських обов’язків відносно дочки Христини та сина Євгена не 

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

чином не піклується про дітей, не проявляє заінтересованості в їх 

подальшій долі, не цікавиться їхніми успіхами, станом здоров’я, не 

піклується про фізичний і духовний розвиток, не спілкується з дітьми, 

фінансово не допомагає. Всі питання щодо виховання дітей вирішуються 

матір’ю самостійно, без участі та підтримки батька. Діти знаходяться на 

повному утриманні матері. 

На підставі рішення Богородчанського районного суду Івано-

Франківської області від 05.01.2016 року № 338/1778/15-ц Панчук 

Михайло Петрович з 09.12.2015 року зобов’язаний на користь матері 

сплачувати аліменти в розмірі 1/3 частки всіх видів його заробітку, але не 

менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на 

утримання дітей Христини та Євгена. Станом на 2017 рік розмір 

заборгованості аліментів складав 11226,00 гривень. У зв’язку із несплатою 

аліментів батьком, Глодан Роксолана Михайлівна повернула виконавчий 

лист із державної виконавчої служби. 

Згідно з довідкою про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб, виданою Жураківським старостинським 

округом № 5 Богородчанської селищної ради від 01.08.2022 року 



№ 78.11.05-35, за адресою: с. Жураки, вул. Ковпака, буд. № 10, 

зареєстровані: Панчук Євген Михайлович, 13.10.2009 року народження, 

Панчук Христина Михайлівна, 04.05.2008 року народження, Глодан 

Роксолана Михайлівна, 25.06.1992 року народження, Глодан Іван 

Іванович, 12.10.1987 року народження. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 22.09.2022 року, 

проведеного комісією в складі Штуки Л.В., завідувача сектору з питань 

сімейних форм виховання дітей 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, Колотайло І.Я., начальника відділу соціальної роботи управління 

«Центр надання соціальних послуг» Богородчанської селищної ради, 

встановлено, що Глодан Роксолана Михайлівна разом із дітьми проживає 

за адресою: с. Ластівці, вул. Ольги Кобилянської, буд. № 23, умови 

проживання в будинку задовільні, створені належні умови для 

проживання, навчання та розвитку дітей. 

Панчук Михайло Петрович надав нотаріально посвідчену заяву від 

21.07.2022 року, засвідчену приватним нотаріусом Івано-Франківського 

районного нотаріального округу Івано-Франківської області 

Максьом_Г.І., зареєстровану в реєстрі під № 894, про те, що 

відмовляється від матеріального утримання і виховання своїх дітей 

Панчук Христини Михайлівни, 04.05.2008 року народження, та Панчука 

Євгена Михайловича, 13.10.2009 року народження, та не заперечує проти 

позбавлення його батьківських прав. 

У своїх поясненнях неповнолітня Панчук Христина Михайлівна та 

малолітній Панчук Євген Михайлович стверджують, що не заперечують 

щодо позбавлення батьківських прав свого батька Панчука Михайла 

Петровича, оскільки на протязі семи років батько не проживає з ними, не 

спілкується, не телефонує, не займається вихованням, не цікавиться станом 

здоров’я та навчанням, не допомагає фінансово, не вітає з днем 

народження та іншими святами. 

З інформаційної довідки від 26.09.2022 року № 16 Ластівецької 

гімназії Богородчанської селищної ради встановлено, що Панчук 

Христина Михайлівна дійсно була здобувачем освіти з 01.09.2014 року по 

29.12.2021 року, та Панчук Євген Михайлович дійсно був здобувачем 

освіти з 01.09.2015 року по 29.12.2021 року вищеназваного закладу. 

Відповідно до характеристики, виданої Ластівецькою гімназією  

Богородчанської селищної ради, відомо, що дитина Панчук Христина 

Михайлівна зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, 

працелюбна, уважна учениця. Володіє навчальним матеріалом на 

достатньому рівні навчальних досягнень. Дівчинка скромна, стримана, 

врівноважена, розсудлива, самостійна. Має авторитет серед товаришів, 

користується повагою серед вчителів. Мама, бабуся й дідусь приділяють 

належну увагу вихованню дитини, батьківські збори відвідували постійно. 

Батько участі у вихованні дитини не брав, навчанням не цікавився, 

класних зборів не відвідував, з класним керівником з приводу успішності 

та виховання дитини не розмовляв. 



Відповідно до характеристики, виданої Ластівецькою гімназією  

Богородчанської селищної ради, відомо, що дитина Панчук Євген 

Михайлович зарекомендував себе як дисциплінований учень. Мав 

навчальні досягнення достатнього рівня. До виконання громадських 

доручень ставився сумлінно. Хлопчик веселий, товариський, самостійний, 

користувався повагою серед однокласників. Мама та бабуся приділяли 

належну увагу вихованню дитини, батьківські збори відвідували 

систематично. Батько не брав участі у вихованні сина, навчанням не 

цікавився. 

З інформаційної довідки від 28.07.2022 року № 250 ліцею № 18 Івано-

Франківської міської ради встановлено, що Панчук Христина Михайлівна 

дійсно навчається у 9-Б класі вищеназваного закладу. 

Відповідно до характеристики, виданої ліцеєм № 18 Івано-

Франківської міської ради, відомо, що дитина Панчук Христина 

Михайлівна навчається у вищезазначеному закладі з 04.01.2022 року. 

Зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, уважна учениця. Має 

навчальні досягнення достатнього та високого рівня. Дівчинка скромна, 

товариська, врівноважена. Підтримує дружні відносини з учнями класу. 

Мама з вітчимом цікавляться навчанням та поведінкою Христини. 

З інформаційної довідки від 28.07.2022 року № 251 ліцею № 18 Івано-

Франківської міської ради встановлено, що Панчук Євген Михайлович 

дійсно навчається у 8-А класі вищеназваного закладу. 

Відповідно до характеристики, виданої ліцеєм № 18 Івано-

Франківської міської ради, відомо, що дитина Панчук Євген Михайлович 

навчається у вищезазначеному закладі з 04.01.2022 року. Має достатній 

рівень навчальних досягнень з предметів навчального циклу. 

Зарекомендував себе здібним учнем, на уроках зосереджений, швидко 

охоплює суть матеріалу. Євген систематично працює над підвищенням 

свого інтелектуального рівня. Хлопчик скромний, товариський, 

стриманий, врівноважений, розсудливий, добре орієнтується у життєвих 

ситуаціях, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. Сім’я достатньо 

уважно ставиться до виховання і навчання сина. 

Згідно з довідкою про зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб, виданою Старунським старостинським округом 

№ 7 Богородчанської селищної ради від 26.09.2022 року № 936, за 

адресою: с. Ластівці, вул. Лесі Українки, буд. № 64, зареєстровані: Панчук 

Михайло Петрович, 19.10.1990 року народження, Панчук Юстина 

Петрівна, 10.10.1944 року народження. 

Відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов, 

виданого Старунським старостинським округом № 7 Богородчанської 

селищної ради від 26.09.2022 року № 937, умови проживання за адресою: 

с. Ластівці, вул. Лесі Українки, буд. № 64, задовільні.  

Згідно з характеристикою, виданою Старунським старостинським 

округом № 7 Богородчанської селищної ради від 26.09.2022 року № 60, 

встановлено, що громадянин Панчук Михайло Петрович на даний час 

офіційно не працює, постійних доходів не має. Заяв та скарг щодо його 

поведінки до старостинського округу не надходило. 



З пояснень свідка Щерб’як Марії Романівни, 23.08.1989 року 

народження, жительки с. Ластівці, вул. Ольги Кобилянської, буд. № 4-А, 

яка являється сусідкою та подругою Глодан Роксолани Михайлівни, 

встановлено, що батько дітей Панчук Михайло Петрович уже протягом 

семи років не проживає зі своєю сім’єю, не приходить до дітей та не 

спілкується з ними, не вітає зі святами, не бере жодної участі у вихованні 

та утриманні дітей, не цікавиться їхнім здоров’ям та навчанням. 

З пояснень свідка Шевчук Оксани Михайлівни, 14.10.1987 року 

народження, жительки с. Старуня, вул. Заділля, буд. № 9, яка являється 

сестрою Глодан Роксолани Михайлівни, встановлено, що батько 

Христини та Євгена протягом семи років не проживає з дітьми, не 

спілкується з ними, не приходить до них, не вітає зі святами. Батько не 

бере жодної участі у вихованні та утриманні дітей, не цікавиться їхнім 

здоров’ям та навчанням. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу 

України та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

№ 37 від 10.10.2022 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що 

доцільно позбавити батьківських прав Панчука Михайла Петровича, 

19.10.1990 року народження, відносно неповнолітньої Панчук Христини 

Михайлівни, 04.05.2008 року народження, та малолітнього Панчука 

Євгена Михайловича, 13.10.2009 року народження. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                            Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року        смт Богородчани                     № 650-35/2022 

 

 

Про надання Герліб М.Д. 

дозволу на укладення договору 

дарування квартири, право 

користування якою має 

неповнолітній Герліб А.І. 

 

 

Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 

статті 177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про 

охорону дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

№ 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 10.10.2022 року № 38 «Про 

надання Герліб М.Д. дозволу на укладення договору дарування квартири, 

право користування якою має неповнолітній Герліб А.І.» та з метою 

створення належних умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів 

дітей,   

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Надати Герліб Марії Дмитрівні, 14.09.1984 року народження, 

жительці смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. №20, кв. №77, дозвіл на 

укладення договору дарування квартири на її ім’я за адресою: 

смт Богородчани, вул. Шевченка, буд. №20, кв. №77, право користування 

якою має неповнолітній Герліб Андрій Ігорович, 26.09.2007 року 

народження. 

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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 651-35/2022 

 

 

Про затвердження нового персонального  

складу міждисциплінарної команди 

 

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 року №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах», враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради від 

10.10.2022 року №41 «Про затвердження персонального складу 

міждисциплінарної команди», та  з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів та соціального захисту дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають 

в складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 

жорстокого поводження, у зв’язку з кадровим змінами, 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Затвердити новий персональний склад міждисциплінарної 

команди працівників суб’єктів виявлення та/або організації соціального 

захисту дітей щодо виконання  індивідуальних планів соціального захисту 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, згідно з додатком. 

2. Службі у справах дітей селищної ради (В.Римарук) вжити заходів 

щодо організації діяльності міждисциплінарної команди працівників 

суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо 

виконання індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах для забезпечення допомоги кожній конкретній 

дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, проведення 

засідань міждисциплінарної команди. 



3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 06.04.2021 року № 71-6/2021 «Про 

затвердження персонального складу міждисциплінарної команди», від 

13.10.2021 року № 323-14/2021 «Про внесення змін до персонального 

складу міждисциплінарної команди», від 27.01.2022 року № 457-17/2022 

«Про внесення змін до персонального складу міждисциплінарної 

команди». 

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 11.10.2022 р. № 651-35/2022     

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

міждисциплінарної команди працівників суб’єктів виявлення та/або 

організації соціального захисту дітей щодо виконання  індивідуальних 

планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах 

 

№ 

з/п 

Установи ПІП Контактний 

телефон 

Відділ освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради 

1 Богородчанський ліцей  

№ 1 

Яремчак Уляна 

Володимирівна                  

(соц. педагог) 

096-782-75-12 

2 Богородчанський ліцей    

№ 2 

Журавська Лілія Миколаївна 

(соц. педагог) 

097-242-36-34 

3 Горохолинський ліцей  

Ім. Романа Кияка 

Гуменюк Юлія Ігорівна  

(соц. педагог) 

096-120-20-53 

4 Саджавський ліцей Урсуляк Руслана Миколаївна  

(соц. педагог) 

097-583-78-35 

5 Глибоківська гімназія 

 

Гутник Христина Ігорівна  

(соц. педагог) 

097-745-52-03 

6 Глибівська гімназія Бочкур Маріанна 

Володимирівна (соц. педагог) 

098-616-50-07 

7 Грабовецька гімназія Андрусяк Ганна Петрівна 

(заступник директора) 

096-639-53-77 

8 Жураківська гімназія Сем’янів Марія Ярославівна  

(пр. психолог) 

096- 814-52-05 

9 Заберезька гімназія Кобилянський Василь 

Романович (пр. психолог) 

067-730-59-32 

10 Ластівецька гімназія  Приймак Світлана Федорівна 

(соц. педагог) 

098-800-62-52 

11 Підгірська гімназія Гоцанюк Марія Дмитрівна  

(соц. педагог) 

096-924-40-09 

12 Похівська гімназія Сікора Марія Василівна 

(директор гімназії) 

096-665-44-10 

13 Старунський ліцей Іванків Руслана Василівна  

(соц. педагог) 

096-599-72-79 

14 Хмелівська гімназія Куртяк Марія Ярославівна  

(соц. педагог) 

068-877-85-75 

 

15 Іваниківський ліцей Хомик Ольга Романівна  

(соц. педагог) 

096-607-38-83 

 



КНП «Центр первинної медичної допомоги»  

Богородчанської селищної ради 

16 АЗПСМ с. Старуня Жовтоніжна Світлана 

Василівна (фельдшер)  

096-854-81-68 

17 АЗПСМ с. Саджава Мазур Оксана Василівна 

(фельдшер)  

097-140-82-11 

18 АЗПСМ с. Горохолина Яворська Любов Романівна 

(фельдшер)  

098-957-32-16 

19 ФАП с. Горохолин-Ліс Деренько Іванна Степанівна 

(завідувач ФАПу) 

097-745-86-13 

20  ФАП с. Жураки Гриньків Надія Михайлівна 

(завідувач ФАПу) 

097-472-27-59 

21 ФАП с. Підгір'я Волохович Людмила 

Леонідівна (завідувач ФАПу) 

097-611-92-99 

22 ФАП с. Хмелівка  Надрага Світлана Іванівна 

(медсестра) 

098-707-31-49 

23 ФАП с. Глибівка Макар Ольга Дмитрівна 

(завідувач ФАПу) 

068-529-36-42 

24 ФАП с. Глибоке Сулятицька Тетяна Іванівна 

(фельдшер)  

096-920-19-96 

25 ФАП с. Грабовець Олексин Віра Миколаївна 

(медсестра) 

097-998-32-02 

26 ФАП с. Забережжя Кицманюк Наталія Романівна  

(завідувач ФАПу) 

096-134-10-48 

Комунальне некомерційне підприємство «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

27 Завідувач педіатричного 

відділення КНП 

«Богородчанська 

центральна лікарня» 

Бойко Мар’яна Богданівна 2-31-36 

Головне управління національної поліції в Івано-Франківській області 

Івано-Франківське районне управління поліції відділення поліції №2 

смт Богородчани 

28 Т.в.о. інспектора 

ювенальної превенції  

Ярич Наталія Іванівна 050-052-83-91 

Управління «Центр надання соціальних послуг»  

Богородчанської селищної ради 

29 Начальник відділу 

соціальної роботи 

Колотайло Інна Ярославівна 067-687-89-92 

30 Фахівець із соціальної 

роботи  

Іванишин Ірина Іванівна    068-224-41-74 

31 Фахівець із соціальної 

роботи 

Парфан Лілія Миколаївна 067-710-61-73 

Богородчанська селищна рада 

32 Служба у справах дітей  Ерстенюк Галина Дмитрівна 097-239-60-56 



селищної ради (головний спеціаліст) 

Грицак Світлана Михайлівна 

(головний спеціаліст) 

 

096-141-43-82 

33 Горохолинський 

старостинський округ №1  

Веприк Любов Дмитрівна 

(діловод) 

097-472-93-65 

34 Заберзький  

старостинський округ № 2 

Семкович Мар’яна Василівна  

(діловод) 

096-950-12-45 

35 Іваниківський 

старостинський округ № 3 

Ярема Марія Василівна  

(діловод) 

096-462-84-10 

36 Похівський  

старостинський округ № 4 

Гарасимович Вікторія 

Романівна (діловод) 

099-214-68-16 

37 Жураківський 

старостинський округ № 5 

Попович Наталія Василівна 

(діловод) 

096-137-60-22 

38 Грабовецький 

старостинський округ № 6 

Підцак Ірина Володимирівна 

(діловод) 

098-595-35-95 

39 Старунський 

старостинський округ № 7 

Глодан Оксана Федорівна 

(діловод) 

Колосовська Надія Василівна 

(діловод) 

096-96-80-439 

 

068-040-76-15 

40 Підгірський  

старостинський округ № 8 

Пищ Марія Ярославівна 

(діловод) 

098-450-36-16 

 

41 Глибівський  

старостинський округ № 9 

Куртин Світлана Михайлівна 

(діловод) 

067-493-49-29 

42 Глибоківський 

старостинський округ №10 

Тимків Іванна Романівна 

(діловод) 

098-476-14-81 

43 Саджавський 

старостинський округ            

№ 11 

Мороз Оксана Ярославівна 

(діловод) 

097-253-87-26 

44 Хмелівський 

старостинський округ №12 

Олексин Марія Михайлівна 

(діловод)  

097-218-72-54 

 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                            Ігор СЕМКІВ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 652-35/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Бичковської Іванни Ярославівни:  

с. Підгіря, вул. Ковпака, 18 А 

           

        

Розглянувши заяву гр. Бичковської Іванни Ярославівни про 

присвоєння поштової адреси житловому 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 житловому будинку гр. Бичковської 

Іванни Ярославівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

село Підгір’я, вул. Ковпака, 18 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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 653-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Дмитришина Володимира Богдановича:  

селище Богородчани, вул. Шевченка, 86 Б 

                  

Розглянувши заяву гр. Дмитришина Володимира Богдановича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку 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, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 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. 

Дмитришина Володимира Богдановича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Шевченка, 86 Б. 

 

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 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                       № 654-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Гамрацей Тетяни Миколаївни:  

селище Богородчани, вул. Святої Анни, 33 

                  

Розглянувши заяву гр. Гамрацей Тетяни Миколаївни про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку 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, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 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. Гамрацей 

Тетяни Миколаївни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, 

селище Богородчани, вул. Святої Анни, 33. 

 

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 11 жовтня 2022 року        смт Богородчани                     № 655-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Поліника Михайла Мироновича:  

с. Горохолин Ліс, вул. В. Чорновола, 681 А 

            

       

Розглянувши заяву гр. Поліника Михайла Мироновича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку в селі Горохолин Ліс, 

керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 

1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст. 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. Поліника 

Михайла Мироновича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, с. Горохолин Ліс, вул. В. Чорновола, 681 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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 656-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна (торгово-офісне приміщення) 

гр. Труніної Ірини Іванівни:  

селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького,  

3 корп. 1 А 

 

Розглянувши заяву гр. Труніної Ірини Іванівни про присвоєння 

поштової адреси об’єкту нерухомого майна (торгово-офісне приміщення) 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, керуючись Постановою Кабінету 

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

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, 

ст. 19 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 об’єкту нерухомого майна (торгово-

офісне приміщення) гр. Труніної Ірини Іванівни: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 

3 корп. 1 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 11 жовтня 2022 року      смт Богородчани                       № 657-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна (торгово-офісне приміщення) 

гр. Воронич Надії Юріївни:  

селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького,  

3 корп. 1 Б 

 

Розглянувши заяву гр. Воронич Надії Юріївни про присвоєння 

поштової адреси об’єкту нерухомого майна (торгово-офісне приміщення) 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, керуючись Постановою Кабінету 

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

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, 

ст. 19 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 об’єкту нерухомого майна (торгово-

офісне приміщення) гр. Воронич Надії Юріївни: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 

3 корп. 1 Б. 

 

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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 658-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна (торгово-офісне приміщення) 

гр. Горохов’янка Василя Васильовича:  

селище Богородчани, вул. Б. Хмельницького,  

3 корп. 1 В 

 

Розглянувши заяву гр. Горохов’янка Василя Васильовича про 

присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна (торгово-офісне 

приміщення) 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, керуючись Постановою 

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

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

17, ст. 18, ст. 19 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 об’єкту нерухомого майна (торгово-

офісне приміщення) гр. Горохов’янка Василя Васильовича: Івано-

Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул.             

Б. Хмельницького, 3 корп. 1 В. 

 

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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 659-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси гаражу  

гр. Гриніва Ігоря Богдановича:  

селище Богородчани, вул. Прикарпатська,  

13 Б, гараж 15 А 

 

Розглянувши заяву гр. Гриніва Ігоря Богдановича 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, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 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. Гриніва Ігоря 

Богдановича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище 

Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б, гараж 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 11 жовтня 2022 року        смт Богородчани                     № 660-35/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси гаражу  

гр. Федорко Ірини Ярославівни:  

селище Богородчани, вул. Прикарпатська,  

13 Б, гараж 28 

 

Розглянувши заяву гр. Федорко Ірини Ярославівни 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, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 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. Федорко Ірини 

Ярославівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище 

Богородчани, вул. Прикарпатська, 13 Б, гараж 28. 

 

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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 661-35/2022 

 

 

Про надання гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 45 А в селищі Богородчани до селищної мережі 

водопостачання 

 

         Розглянувши заяву гр. Гайдамахи М. Ю. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 45 А в селищі Богородчани до селищної мережі 

водопостачання, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани, 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати гр. Гайдамасі Марині Юріївні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул.  Шевченка, 45 А в селищі Богородчани до 

селищної мережі водопостачання. 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися 

до селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення.  

 

Селищний голова                                               Ростислав ЗАРЕМБА 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 662-35/2022 

 

 

Про надання гр. М’ягкоті Андрію Володимировичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Незалежності, 84 в селищі Богородчани до 

селищних мереж водопостачання та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. М’ягкоти А. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Незалежності, 84 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. М’ягкоті Андрію Володимировичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул.  Незалежності, 84 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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 663-35/2022 

 

 

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 11.10.2022 р. № 663-35/2022 

 

 

 

СПИСОК  

громадян, яким надано статус особи, що проживає в гірському 

населеному пункті 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Місце                              

проживання 

1.  Боднарчук Ярослава 

Миколаївна 

09.07.1962 р. с. Жураки,                                   

вул. Богуна, 13 

2. Гуменюк Дмитро 

Іванович 

11.11.2002 р. с. Жураки,                                   

вул. Грушевського, 56 

3. Риндич Михайло 

Васильович 

22.09.1962 р. с. Жураки,                 

вул. Богуна, 12 

4. Мосюк Володимир 

Федорович 

10.08.1968 р. с. Ластівці,                                   

вул. Л. Українки, 87 

5. Пилипонюк Богдан 

Васильович 

14.01.1957 р. с. Ластівці,                 

вул. Красна, 29 А 

6. Шевчук Олег 

Степанович 

25.05.1964 р. с. Ластівці,                 

вул. Красна, 73 

7. Паливода Тетяна 

Петрівна 

06.09.1997 р. с. Глибоке,                 

вул. Шевченка, 59 

8. Іванків Наталія 

Валеріївна 

07.08.1995 р. с. Жураки,                 

вул. Черемшини, 9 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 664-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Процака Михайла 

Миколайовича опікуном батька Процака Миколи Івановича 

 

Розглянувши заяву гр. Процака Михайла Миколайовича жителя 

села Ст. Богородчани, вул. Тиха, 89 про призначення його опікуном батька 

Процака Миколи Івановича, 09 травня 1948  року народження, який є 

інвалідом першої групи А, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області у разі визнання  Процака Миколи Івановича, 09 травня 1948  року 

народження, жителя селища Богородчани, вул. Б. Хмельницького, 3, 

корпус 1. кв. 29, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, 

недієздатним, призначити йому опікуном Процака Михайла Миколайовича 

20.04.1976 р. н., жителя с. Ст. Богородчани, вул. Тиха, 89.   

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

  

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 665-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Самуся Дмитра 

Григоровича опікуном матері Самусь Надії Дмитрівни 

Розглянувши заяву гр. Самуся Дмитра Григоровича жителя селища 

Богородчани, вул. Петраша, 2, кв. 13, про призначення його опікуном 

матері Самусь Надії Дмитрівни, 03 липня 1937  року народження, яка є 

пенсіонером, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області у разі визнання  Самусь Надії Дмитрівни, 03 липня 1937 року 

народження, жительки селища Богородчани, вул. Петраша, 2, кв. 13, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, недієздатною, 

призначити їй опікуном Самуся Дмитра Григоровича 02.06.1980 р. н., 

жителя селища Богородчани, вул. Петраша, 2, кв. 13.   

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

  

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 666-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Малець Світлани 

Миколаївни опікуном сестри Білоус Лілії Степанівни 

 

Розглянувши заяву гр. Малець Світлани Миколаївни жительки 

селища Богородчани, вул. Л. Українки, 12, (зареєстрована м. 

Хмельницький, вул. Перемоги, 10 Б, кв. 38) про призначення її опікуном 

сестри Білоус Лілії Степанівни, 30 лиcтопада 1980  року народження, яка є 

інвалідом 2 групи, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

  

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області у разі визнання Білоус Лілії Степанівни, 30 листопада 1980 року 

народження, жительки селища Богородчани, вул. Шевченка, 7, корпус 5, 

кв. 40, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, 

недієздатною, призначити їй опікуном Малець Світлану Миколаївну 

22.06.1965 р. н., жительку селища Богородчани, вул. Л. Українки, 12.   

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 667-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Івасика Василя 

Дмитровича опікуном бабусі Цоцко Олени Михайлівни 

 

         Розглянувши заяву гр.  Івасика Василя Дмитровича жителя села 

Жураки, вул. Б. Хмельницького, 11 про призначення його опікуном бабусі 

Цоцко Олени Михайлівни, 25 березня 1941  року народження, яка є 

пенсіонером, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

виконком селищної ради вирішив: 

рекомендувати Богородчанському районному суду Івано-Франківської 

області у разі визнання  Цоцко Олени Михайлівни, 25 березня 1941  року 

народження, жительки села Жураки, вул. Б. Хмельницького, 11, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, недієздатною, 

призначити їй опікуном Івасика Василя Дмитровича, 13.01.1998 р. н., 

жителя села Жураки, вул. Б. Хмельницького, 11.   

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 668-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Витвицького Руслана 

Васильовича опікуном  

 

Розглянувши заяву гр. Витвицького Руслана Васильовича жителя 

селища Богородчани, вул. В. Стуса, 9, про призначення його опікуном 

Терешкевич Надії Андріївни, 17 травня 1981  року народження, яка є 

інвалідом І 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  Терешкевич Надії Андріївни, 17 травня 1981   року 

народження, жительки селища Богородчани, вул. В. Стуса, 5, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, недієздатною, 

призначити їй опікуном Витвицького Руслана Васильовича 22.09.1971 р. 

н., жителя селища Богородчани, вул. В. Стуса, 9.   

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 669-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Бухарова Романа 

Олександровича опікуном сестри Бухарової Ади Олександрівни 

 

Розглянувши заяву гр. Бухарова Романа Олександровича жителя 

селища Богородчани, вул. Я. Мудрого, 14, про призначення його опікуном 

сестри Бухарової Ади Олександрівни, 05 квітня 1987  року народження, 

яка є інвалідом ІІ 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  Бухарової Ади Олександрівни, 05 квітня 1987 року 

народження, жительки селища Богородчани, вул. Я. Мудрого, 14, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, недієздатною, 

призначити їй опікуном Бухарова Романа Олександровича 22.09.1971 р. н., 

жителя селища Богородчани, вул. Я. Мудрого, 14.   

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 670-35/2022 

 

 

Про направлення подання про призначення гр. Кадука Василя 

Михайловича опікуном Федоріва Юрія Степановича 

 

Розглянувши заяву гр. Кадука Василя Михайловича жителя села 

Забережжя, вул. Стуса, 15 про призначення його опікуном Федоріва Юрія 

Степановича, 22 травня 1972  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  Федоріва Юрія Степановича, 22 травня 1972  року 

народження, жителя села Забережжя, вул. Стуса, 10, Івано-Франківського 

району, Івано-Франківської області, недієздатним, призначити йому 

опікуном Кадука Василя Михайловича 28.12.1980 р. н., жителя села 

Забережжя, вул. Стуса, 15 А.   

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 жовтня 2022 року        смт Богородчани                     № 671-35/2022 

 

Про розгляд заяви гр. Готраш  

Наталії Миронівни 

 

 

Розглянувши заяву гр. Готраш Наталії Миронівни про відмову від 

службового житла у зв’язку із відсутністю необхідності, враховуючи 

рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради (протокол засідання 

громадської комісії від 27.09.2022 р.), керуючись ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком селищної ради вирішив:  
 

1. Прийняти відмову гр. Готраш Наталії Миронівни від службової 

квартири за адресою смт. Богородчани, вул. Шевченка, 47/11, у зв’язку із 

відсутністю необхідності в користуванні. 

2. Скасувати ордер на службове житлове приміщення №1 від 

09.03.2004 р., виданий на підставі рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 13.01.2004 р. №4 та скласти акт 

прийому-передачі найманого житлового приміщення. 

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 11 жовтня 2022 року       смт Богородчани                      № 672-35/2022 

 

 

Про надання Горохолинському старостинському                                                         

округу № 1 дозволу на зрізання дерев 

 

         Розглянувши клопотання Горохолинського старостинського округу 

№ 1 про надання дозволу на зрізання дерев (8 дубів, 4 липи, 15 берез, які 

ростуть на подвір’ї церкви «Покрови Пресвятої Богородиці», 2 граби, 1 

черешня біля ЗДО «Журавлик»), які несуть загрозу руйнування житлових 

будинків,  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  Горохолинському старостинському округу № 1 дозвіл на 

зрізання дерев (8 дубів, 4 липи, 15 берез, які ростуть на подвір’ї 

церкви «Покрови Пресвятої Богородиці», 2 граби, 1 черешня біля 

ЗДО «Журавлик») в с. Горохолина, які несуть загрозу руйнування 

житлових будинків. 

 

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

власними силами. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

  

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 


