
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 26 жовтня 2022 року № 36 

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 

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 Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

В. Приймак– заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

М. Павликівська – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

  

Відсутні члени виконкому: 
 

М. Михайлюк,  М. Яцейко,  М. Захарчук,  Т. Гаврилко, І. Коляджин,          

Д. Климів, С. Федорко 



   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

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

2. Про продовження терміну перебування Олійник М. М. та       

Олійника Т. М. у сім’ї патронатного вихователя Котюк М. Я.  

3. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.        

  

2.   Голосування за порядок денний в цілому: 

за – 22 

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 № 673-36/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про продовження терміну перебування Олійник М. М. та 

Олійника Т. М. у сім’ї патронатного вихователя Котюк М. Я.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 674-36/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.        

Доповідав: В. Глодан 

Вирішили: рішення № 675-36/2022 додається. 

Одноголосно 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                    Ігор СЕМКІВ 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 26 жовтня 2022 року      смт Богородчани       № 673-36/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 

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

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

«Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 

15.03.2022 року №2134-IX, згідно постанови КМУ від 11.03.2022 року 

№252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», враховуючи розпорядження Івано-Франківської 

ОДА від 19.10.2022 року №395, 396  та листи управління «Центр надання 

соціальних послуг» Богородчанської селищної ради від 24.10.2022 року 

№175/01-14, відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної 

ради від 24.10.2022 року №323/01-14, селищної ради від 26.10.2022 року 

№80, відділу культури, туризму, національностей та релігій від 26.10.2022 

року №50,     ДП «Теплокомуненерго» від 20.10.2022 року №72, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1.  Врахувати в доходах селищного бюджету по загальному фонду: 

 

  додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам, 

що надійшла за кодом класифікації доходів бюджету 41040400 «Інші 

дотації з місцевого бюджету» в сумі 183 475,64 гривень для надання 

компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти 

державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих 

бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що 

перебувають в управлінні обласних рад та спрямувати її: 

 



- відділу освіти, молоді та спорту селищної ради за КПКВК 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 2271 в сумі  183 475,64  гривень. 

 

2. Здійснити перерозподіл в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, а саме: 

 

 по управлінню «Центр надання соціальних послуг»: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0813104 «Забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

КЕКВ 2120 в сумі 24 707,00 гривень, КЕКВ 2210 в сумі 15 000,00 гривень, 

КЕКВ 2240 в сумі 2 800,00 гривень, КЕКВ 2250 в сумі 300,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0813241 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2111 в сумі 9 900,00 гривень, КЕКВ 2120 в сумі 

25 500,00 гривень, КЕКВ 2250 в сумі 300,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0813242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2230 в сумі 

49 000,00 гривень, КЕКВ 2730 в сумі 25 253,00 гривень; 

 збільшити річні асигнування за КПКВК 0810160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» КЕКВ 2111 в сумі 39 300,00 гривень та КЕКВ 

2120 в сумі 8 700,00 гривень; 

 збільшити річні асигнування за КПКВК 0813104 «Забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

КЕКВ 2111 в сумі 104 760,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0813121 «Утримання та 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб» КЕКВ 2210 в сумі 10 

500,00 гривень, КЕКВ 2240 в сумі 2 800,00 гривень, КЕКВ 2250 в сумі 

300,00 гривень, при цьому збільшити асигнування за КПКВК 0813121 

«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» КЕКВ 

2111 в сумі 11 100,00 гривень та КЕКВ 2120 в сумі 2 500,00 гривень. 

 

 по відділу освіти, молоді та спорту: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2272 в сумі 40 000,00 гривень, при цьому 

збільшити річні асигнування за КПКВК 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2272 в сумі             

40 000,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2250 в сумі 5 000,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 

2250 в сумі 29 000,00 гривень; 



 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611070 «Надання 

позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» КЕКВ 2250 в сумі 6 000,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК    0611130   «Методичне 

забезпечення  діяльності  закладів освіти»  КЕКВ 2250 в сумі  600,00 

гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0611151 «Забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 

бюджету» КЕКВ 2250 в сумі 300,00 гривень;  

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0615031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» КЕКВ 2250 в сумі 28 615,00 гривень; 

 збільшити річні асигнування за КПКВК 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 

2210 в сумі 30 000,00 гривень та КЕКВ 2240 в сумі 39 515,00 гривень. 

 

 по фінансовому управлінню: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 3710160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» КЕКВ 2210 в сумі 15 000,00 гривень та КЕКВ 

2250 в сумі 5 000,00 гривень; 

 збільшити річні асигнування за КПКВК 3710160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» КЕКВ 2111 в сумі 20 000,00 гривень. 

 

 по селищній раді: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0110180 «Інша діяльність 

у сфері державного управління» КЕКВ 2240 в сумі 130 000,00 гривень; 

 збільшити річні асигнування за КПКВК 0118130 «Забезпечення 

діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» КЕКВ 2111 в 

сумі 105 000,00 гривень та КЕКВ 2120 в сумі 25 000,00 гривень; 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 0110180 «Інша діяльність 

у сфері державного управління» КЕКВ 2240 в сумі 107 000,00 гривень; 

 збільшити річні асигнування за КПКВК 0117670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210 в сумі 

107 000,00 гривень на поповнення статутного фонду ДП 

«Теплокомуненерго» (на поповнення власних оборотних засобів та засобів 

обігу для оплати послуг з розподілу природнього газу), при цьому 

здійснити передачу коштів з загального фонду селищного бюджету до 

спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку). 

 

 по відділу культури, туризму, національностей та релігій: 

 зменшити річні асигнування за КПКВК 1014082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 в сумі 99 700,00 гривень; 



 збільшити річні асигнування за КПКВК 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів» КЕКВ 2240 в сумі 99 700,00 гривень. 

 

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

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова              Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 26 жовтня 2022 року     смт Богородчани         № 674-36/2022 

 

 

Про продовження терміну перебування  

Олійник М.М. та Олійника Т.М. у сім’ї 

патронатного вихователя Котюк М.Я. 

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та 

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

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

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 25.10.2022 року №43 «Про доцільність продовження 

терміну перебування малолітніх дітей Олійник Марії Мирославівни, 

29.08.2014 року народження, та Олійника Тимофія Мирославовича, 

13.05.2016 року народження, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у сім’ї патронатного вихователя Котюк Марії Ярославівни, 

21.04.1956 року народження, жительки с. Глибівка,  вул. Шевченка, буд. 

№ 86» та з метою створення належних умов для реалізації прав, свобод та 

законних інтересів дітей, 

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Продовжити з 31.10.2022 року термін перебування малолітніх 

дітей Олійник Марії Мирославівни, 29.08.2014 року народження, та 

Олійника Тимофія Мирославовича, 13.05.2016 року народження, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ї патронатного 

вихователя Котюк Марії Ярославівни, 21.04.1956 року народження, 

жительки с. Глибівка,  вул. Шевченка, буд. № 86. 

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 26 жовтня 2022 року      смт Богородчани           № 675-36/2022 

 

 

Про комісію з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

Керуючись ст. 26, підпунктом 5 пункту «а» частини 1 ст. 361 закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 21 

частини 2 ст. 19 «Кодексу цивільного захисту України» (зі змінами), 

пунктів 10, 11 «Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014р. № 11 (зі змінами) та «Типового положення про регіональну та 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17.06.2015р. № 409 (зі змінами),  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Богородчанської селищної 

ради згідно додатку 1. 

 

2. Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно додатку 2. 

 

3.     Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

                                                                  



                                                                      Додаток 1 

                                                                      до рішення  виконавчого комітету       

                                                                      від 26 жовтня 2022 № 675-36/2022 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Богородчанської селищної ради 

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) є постійно діючим органом, який 

утворюється виконавчим комітетом Богородчанської селищної ради для 

координації діяльності структурних підрозділів селищної ради, 

підприємств, установ та організацій, які знаходяться на підпорядкованій 

території, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, 

захисту населення і території Богородчанської територіальної громади від 

наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і реагування на них. 
 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, а також указами Президента України і постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим 

Положенням, а також рішеннями регіональної комісії. 
 

3. Основними завданнями Комісії Богородчанської 

територіальної громади є: 
 

1) координація діяльності структурних підрозділів селищної ради, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної із: 
 

функціонуванням селищної субланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту; 
 

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного 

захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та 

інформування його про дії в умовах такої ситуації; 
 

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги; 
 

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 
 

визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 
 

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 
 



організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів; 
 

організацією та здійсненням:  

-  заходів щодо життєзабезпечення населення населених пунктів 

Богородчанської територіальної громади, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації;  

-  заходів з евакуації (у разі потреби);  

-   радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного 

захисту населення і території від наслідків надзвичайної ситуації; 
 

вжиттям заходів до забезпечення готовності селищної субланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період; 
 

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної 

ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них 

територіях; 
 

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення 

про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 
 

забезпеченням: 

- життєдіяльності об’єктів національної економіки та 

державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію; 

- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного 

комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи 

підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і 

безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної 

енергетичної систем України; 

- безпеки та сталої роботи об’єктів критичної та транспортної 

інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного 

зв’язку; 

-       санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
 

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня; 
 

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу 

транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та 

споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних 

газо-, нафто- або інших трубопроводів, мостів, шляхопроводів тощо; 

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, 

що виникають під час: 
 

функціонування селищної субланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту; 
 

здійснення заходів: 



- щодо соціального захисту населення, що постраждало 

внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі 

виникнення надзвичайної ситуації; 
 

порушення умов належного функціонування об’єктів 

інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах 

національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, 

охорони здоров’я та навколишнього природного середовища; 
 

3) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та 

організацій, що здійснюють свою господарську діяльність на території 

громади під час реагування на надзвичайну ситуацію. 

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
 

1) у режимі повсякденної діяльності: 
 

здійснює координацію діяльності Богородчанської селищної ради 

щодо виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів 

у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; 
 

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого 

функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих 

матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у 

разі виникнення надзвичайної ситуації; 
 

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення 

діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні 

тощо); 
 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 

розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за 

функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів; 
 

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків 

масових харчових отруєнь населення; 

 

2) у режимі підвищеної готовності: 
 

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення 

спостереження та контролю за станом навколишнього природного 

середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, 

масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно 

небезпечних об’єктах, прогнозування можливості виникнення 

надзвичайної ситуації та її масштабів; 
 



організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 

населення і території у разі виникнення надзвичайної ситуації, 

забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів; 
 

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації місцевого рівня; 
 

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування 

заходів реагування на надзвичайну ситуацію; 
 

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок 

використання таких резервів; 
 

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і 

використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації 

підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного 

комплексу; 

 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 
 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління, сил та засобів селищної субланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських 

організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 
 

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації 

місцевого та об’єктового рівня; 
 

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші 

формування з використанням наявних матеріально-технічних, 

продовольчих та інших ресурсів і запасів; 
 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 
 

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, 

що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 
 

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 

організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам 

господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації 

місцевого рівня; 
 

організовує здійснення постійного контролю за станом 

навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу 

надзвичайної ситуації; 
 



приймає рішення про класифікацію надзвичайної ситуації за кодом, 

класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне інформування 

ДСНС про прийняте рішення та подання матеріалів щодо підстав для 

прийняття такого рішення; 
 

вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, 

інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо 

подальших дій із запобігання її розвитку; 

 

4) у режимі надзвичайного стану: 
 

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил селищної субланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що 

визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також 

інших нормативно-правових актів; 
 

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров’я громадян; 

 

5. Комісія має право: 
 

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку 

до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби 

селищної субланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту; 
 

заслуховувати інформацію керівників територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, 

старостів старостинських округів, підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території Богородчанської територіальної громади, з 

питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення; 
 

одержувати від територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, старостів 

старостинських округів, підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території Богородчанської територіальної громади, 

матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її 

компетенції; 
 

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території Богородчанської територіальної громади (за погодженням з їх 

керівниками); 
 

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки 

виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо 



притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності 

посадових осіб, винних у її виникненні. 

 

6. Головою Комісії є селищний голова. 
 

Роботою Комісії керує її голова, за відсутності голови – за його 

дорученням секретар селищної ради, а за відсутності секретаря – заступник 

селищного голови на якого покладені певні обов’язки або інша посадова 

особа, на яку покладено питання цивільного захисту населення селищної 

ради. 
 

Засідання Комісії веде голова комісії, а за його відсутності – 

заступник голови комісії. 
 

Посадовий склад Комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету селищної ради, на основі пропозицій територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

Богородчанської територіальної громади. 
 

Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 
 

Голова Комісії організовує її роботу за допомогою відповідального 

секретаря Комісії. 

 

7. Голова Комісії має право: 
 

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, 

відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до чинного 

законодавства України; 
 

приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування 

на надзвичайну ситуацію; 

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, 

які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації, ліквідацію її наслідків; 
 

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови Комісії; 
 

визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом 

роботи у складі комісії). 

 

8. Робочим органом комісії (секретар), що забезпечує підготовку, 

скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її 

рішень, є відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення селищної ради.  

 



9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше 

одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який 

затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної 

ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії 

проводиться невідкладно. 
 

Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома 

третинами складу комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та 

рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою 

окрему думку, що додається до протоколу засідання. 
 

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується 

головою та відповідальним секретарем комісії. 
 

91. Голова комісії може прийняти рішення про проведення засідання 

комісії в режимі відеоконференції з використанням відповідного 

програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі - онлайн-засідання 

комісії). В онлайн-засіданні комісії беруть участь члени комісії, а також 

інші особи, які визначені її головою. 
 

Онлайн-засідання комісії можуть проводитися у невідкладних 

випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, 

ліквідацією їх наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням 

загрози життю та/або здоров’ю населення. 
 

Підготовка та проведення онлайн-засідання комісії здійснюються 

секретаріатом комісії за допомогою відповідних структурних підрозділів 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
 

Секретар комісії забезпечує інформування членів комісії та інших 

визначених головуючим осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні 

комісії, про дату і час проведення засідання та надсилає їм проект порядку 

денного. 

Організаційно-технічне забезпечення проведення онлайн-засідання 

комісії покладається на організаційний відділ апарату селищної ради. 
 

Результати онлайн-засідання комісії оформлюються протоколом, 

який підписується головуючим та відповідальним секретарем комісії. 

 

10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є 

обов’язковими для виконання структурними підрозділами селищної ради, 

територіальними органами державної виконавчої влади, підприємствами, 

установами та організаціями, розташованими на території Богородчанської 

територіальної громади. 

 

11. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається 

заробітна плата за основним місцем роботи. 

 

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також 

забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під 



час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий 

комітет Богородчанської селищної ради. 

 

13.  Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Богородчанської селищної ради має бланк із 

зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Додаток 2 

                                                                      до рішення  виконавчого комітету       

                                                                      від 26 жовтня 2022 № 675-36/2022 

 

 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Богородчанської селищної ради 

 

№ 

п/п 

Установи та 

організації 

Посада  

1 
Богородчанська селищна 

рада 

Селищний голова, голова комісії 

2 
Богородчанська селищна 

рада 

Секретар селищної ради, перший 

заступник голови комісії 

3 
Богородчанська селищна 

рада 

Заступник селищного голови, заступник 

голови комісії 

4 
Богородчанська селищна 

рада 

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення, 

заступник голови комісії 

5 
Богородчанська селищна 

рада 

Заступник керуючого справами – 

начальник загального відділу апарату 

селищної ради, відповідальний секретар 

комісії 

6 
Богородчанська селищна 

рада 

Заступник керуючого справами – 

начальник фінансового управління,  

член комісії 

7 
Богородчанська селищна 

рада 

Начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій та інфраструктури, член комісії 

8 
Богородчанська селищна 

рада 

Начальник юридичного відділу,  

член комісії 

9 
Богородчанська селищна 

рада 

Завідувач сектору архітектури та 

містобудування, член комісії 

10 

КП «Богородчанське  

виробниче житлове 

ремонтно – 

експлуатаційне 

підприємство» 

Директор КП «Богородчанське  

виробниче житлове ремонтно – 

експлуатаційне підприємство»,  

член комісії 

11 

КП «Богородчанське  

виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства» 

Директор КП «Богородчанське  

виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства»,  

член комісії 

12 ДП «Теплокомуненерго» 
Директор ДП «Теплокомуненерго»,  

член комісії 



13 
КНП «Богородчанська 

центральна лікарня» 

Генеральний директор КНП 

«Богородчанська центральна лікарня», 

член комісії 

14 

Районний відділ 

Головного управління 

ДСНС України в області 

Начальник 4 Державної пожежно-

рятувальної частини 1 Державного 

пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

України в області, член комісії (за 

згодою) 

15 

Відділення поліції № 2 

(смт. Богородчани) Івано-

Франківського районного 

управління поліції ГУНП 

в області 

Начальник відділення поліції № 2  

(смт. Богородчани) Івано-Франківського 

районного управління поліції ГУНП в 

області, член комісії (за згодою) 

16 

Богородчанський відділ 

ДУ «Івано-Франківський 

обласний центр 

контролю та 

профілактики хвороб 

Міністерства охорони 

здоров’я» 

Начальник Богородчанського відділу ДУ 

«Івано-Франківський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я», член 

комісії (за згодою) 

17 

Богородчанське 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби 

в області 

Начальник Богородчанського  управління 

Головного управління Держпродспожив-

служби в області, член комісії (за згодою) 

18 

Богородчанська служба 

експлуатації електричних 

мереж філії АТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

«Південна» 

Начальник Богородчанської служби 

експлуатації електричних мереж філії АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Південна», 

член комісії (за згодою) 

19 

Богородчанська дільниця 

Долинського відділення  

АТ «Івано-

Франківськгаз» 

Старший інженер Богородчанської 

дільниці Долинського відділення  

АТ «Івано-Франківськгаз», член комісії 

(за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ                                               

 

 


