
  
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 15 березня 2022 року № 19 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

Н. Гедзик – староста с. Горохолина, с. Горохолин Ліс 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець, с. Копачівка 

Я. Глодан – староста с. Старуня, с. Ластівці 

Н. Міщук – староста с. Підгір’я, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

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 Богородчанського центру позашкільної освіти 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

М. Яцейко – приватний підприємець 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури 

та захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 



 

Відсутні члени виконкому: 
 

С. Федорко 

   

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про виділення коштів із резервного фонду селищного бюджету.  

2. Про погодження на тимчасовий виїзд дітей за межі України.  

3. Про затвердження переліку закладів для тимчасового розміщення 

вимушених переселенців. 

4. Про надання гр. Бойчуку Степану Дмитровичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 27  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про виділення коштів із резервного фонду селищного 

бюджету.   

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 474-19/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про погодження на тимчасовий виїзд дітей за межі України.   

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 475-19/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про затвердження переліку закладів для тимчасового 

розміщення вимушених переселенців.   

Доповідав: С. Пташник 

Вирішили: рішення № 476-19/2022 додається. 

Одноголосно 

 



4. Слухали: Про надання гр. Бойчуку Степану Дмитровичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 477-19/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                     Ігор СЕМКІВ 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 15 березня 2022 року       смт Богородчани                      № 474-19/2022 

 

 

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», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити розпорядження Богородчанського селищного 

голови     від 07.03.2022 року № 32 та від 11.03.2022 року № 34 (копії 

додаються). 

2. Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) 

виділити кошти з резервного фонду селищного бюджету в сумі 

202 930,4 гривень, згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

 

Селищний голова                   Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 
 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 15.03.2022 р. № 474-19/2022 

 

 

Розподіл 

коштів резервного фонду селищного бюджету 

 

 

 

Назва 

головного 

розпоряд

ника 

 

 

Короткий зміст 

Сума,  

грн. 

В тому 

числі 

кошти, 

що 

передаю 

ться із 

загально

го фонду 

до 

спеціаль

ного 

фонду, 

грн. 

 

Джерело 

покриття 

 

 

Селищна 

рада 

У зв’язку з воєнним станом 

на території України: 

для забезпечення організації 

діяльності територіальної 

оборони на території 

Богородчанської селищної 

ТГ, виділити кошти на: 

 придбання паливно-

мастильних матеріалів 

–            75 500 грн. 

для модернізації 

централізованої системи 

оповіщення населення ТГ, 

виділити кошти на: 

 придбання блоку 

трансляції та 

гучномовців  -    43 032 

грн. 

 

118 532 

 

 

36 522 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 



Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

для забезпечення організації 

допомоги внутрішньо 

переміщеному та/або 

евакуйованому населенню 

на території селищної ТГ, 

для організації гарячого 

харчування для вказаної 

категорії осіб, виділити 

кошти на: 

 придбання 

водонагрівачів 

закладам освіти, що 

визначені для 

організації допомоги 

ВПО на території 

громади – 20 000 грн. 

 закупівлю продуктів 

харчування  – 64 398,4 

грн. 

84 398,40  Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

 Всього 202 930,4 36 522  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 15 березня 2022 року        смт Богородчани                     № 475-19/2022 

 

 

Про погодження на тимчасовий  

виїзд дітей за межі України 

  

 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», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 

27.01.1995 року №57 «Про затвердження правил перетинання державного 

кордону громадянами України» із врахуванням змін внесених постановами 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 166 «Про внесення зміни 

до Правил перетинання державного кордону громадянами України», та від 

01.03.2022 року № 179 «Про внесення змін до пункту 24 Правил перетинання 

державного кордону громадянами України», постанов Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та від 20.08.2021 року № 

893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», з метою збереження життя і здоров’я дітей в умовах воєнного 

стану,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Доручити селищному голові Ростиславу Зарембі погоджувати 

тимчасовий виїзд за межі України: 

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

досягли 18-річного віку, які влаштовані до прийомної сім'ї / дитячого 

будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування, у супроводі 

прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника або 

уповноваженої ними особи, під час перетину державного кордону та 

перебування в іншій державі; 



- дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі уповноважених 

батьками (одним з них) інших осіб, під час перетину державного кордону та 

перебування в іншій державі. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей селищної ради Василя Римарука. 

 

 

  

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 15 березня 2022 року      смт Богородчани                       № 476-19/2022 

 

 

Про затвердження переліку  

закладів для тимчасового  

розміщення вимушених  

переселенців   

  

 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», Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» та у зв’язку з великою кількістю осіб, 

які вимушені покинути місця постійного проживання через військову 

агресію Російської Федерації,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Затвердити перелік закладів Богородчанської селищної ради в яких 

буде організовано тимчасове перебування внутрішньо переміщеного та/або  

евакуйованого населення у зв’язку з введенням воєнного стану на території 

України згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

  

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

від 15.03.2022 р. № 476-19/2022 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

закладів Богородчанської селищної ради,  

в яких буде організовано тимчасове перебування внутрішньо 

переміщеного та/або  евакуйованого населення,  

у зв’язку з введенням воєнного стану на території України 

 

№ 

п/п 

Назва закладу ЄДРПОУ 

1 Богородчанський ліцей №1імені Олекси Гірника 

Богородчанської селищної ради 

смт. Богородчани, вул. Грушевського, 12 

23805730 

2 Богородчанський ліцей №2 Богородчанської         

селищної ради 

смт. Богородчани, вул. Я. Мудрого, 14 

23802771 

3 Іваниківський ліцей Богородчанської селищної ради 

с. Іваниківка вул. І.Франка ,52 

23804586 

4 Саджавський ліцей Богородчанської селищної ради 

с. Саджава, вул. Шкільна, 27 

23805485 

5 Старунський ліцей Богородчанської селищної ради 

с. Старуня, вул. Миру, 36 

23805663 

6 Грабовецька гімназія Богородчанської селищної ради 

с. Грабовець,  вул. Бойчука , 4 

23803084 

7 Заберезька гімназія імені професора Леся Семковича 

Богородчанської селищної ради 

с. Забережжя, вул. Шевченка , 1 

23805597 

8 Ластівецька гімназія Богородчанської селищної ради 

с. Ластівці вул. Л. Українки, 62 

23804563 

9 Хмелівська гімназія Богородчанської селищної ради 

с. Хмелівк, вул. Шевченка, 17 

23804913 

10 Іваниківський ЗДО «Ромашка» Богородчанської 

селищної ради 

с. Іваниківка, вул. І. Франка, 52  

23800329 

11 Підгірський ЗДО «Теремок» Богородчанської 

селищної ради 

с. Підгір’я. вул. Сагайдачного, 2 

23800358 

12 Жураківський ЗДО «Світлячок» Богородчанської 

селищної ради 

с. Жураки, вул. 40-річчя Перемоги, 1 

20563337 

13 Горохолинський ЗДО «Журавлик» Богородчанської 

селищної ради 

20568010 



с. Горохолина, вул. Українська , 496 

14 Богородчанський Палац культури Богородчанської 

селищної ради  

смт. Богородчани, вул. Шевченка, 65 

22184070 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                  Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 15 березня 2022 року        смт Богородчани                     № 477-19/2022 

 

 

Про надання гр. Бойчуку Степану Дмитровичу статусу  

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

 

Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

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

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Бойчука Степана 

Дмитровича, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, гр. Бойчуку Степану Дмитровичу, 29.12.1961 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Ботанічна, 2. 

 

2. Видати гр. Бойчуку Степану Дмитровичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ростислав ЗАРЕМБА 


