
 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 09 листопада 2022 року № 37 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради  

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Ю. Мартинович – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

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

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

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка  

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

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. Захарчук – приватний підприємець 

М. Павликівська – приватний підприємець   

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

  



Відсутні члени виконкому: 

 

Н. Міщук, В. Петришин, М. Яцейко,  Т. Гаврилко, С. Федорко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про передачу майна. 

2. Про виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету.   

3. Про затвердження Переліку осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

4. Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу гр. Федорів 

Марії Дмитрівни: с. Підгір’я, вул. С. Височана, 31-В. 

5. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому будинку 

гр. Пазинюк Марії Василівни: селище Богородчани, вул. Шевченка, 

8/1-В. 

6. Про присвоєння поштової адреси приміщенню торгового комплексу гр. 

Маланчука Петра Петровича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 – 

А. 

7. Про присвоєння поштової адреси приміщенню торгового комплексу гр. 

Маланчука Петра Петровича: селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 – 

Б. 

8. Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна - нежитловому 

приміщенню гр. Маланчука Петра Петровича. 

9. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому будинку 

гр. Кунтової Оксани Василівни: с. Іваниківка, вул. Г. Сковороди, 23. 

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

населеному пункті. 

11. Про взяття на квартирний облік.  

12. Про виключення квартири з числа службових.            

13. Про затвердження Колективного договору Богородчанської селищної 

ради між адміністрацією селищної ради та трудовим колективом на 

2023-2025 роки.   

14. Про створення комісії внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

Богородчанської селищної ради.   

15. Про створення робочої групи.  

16. Про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового 

проживання. 

  

2.   Голосування за порядок денний в цілому: 



за – 24 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про  передачу майна. 

Доповідав: В. Стасів 

     Вирішили: рішення № 676-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 09 листопада 2022 року    смт Богородчани                        № 676-37/2022 

 

 

Про передачу майна 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного 

Кодексу України, Господарського Кодексу України, рішення позачергового 

засідання комісії селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 07 листопада  2022року, протокол № 10, лист 

ТзОВ «Енергоексперт» від 09.11.2022 року № 091122-1 щодо розірвання 

договору-оренди,   

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Зняти з балансу відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 

приміщення котельні та його обладнання, яке знаходиться за адресою: смт. 

Богородчани, вул. Шевченка, 53 і передати його на баланс ДП 

«Теплокомуненерго».  

2.   Створити комісію по прийманню-передачі даного майна, згідно з 

додатком. 

3. ДП «Теплокомуненерго» (М. Пучко) провести необхідні технічні 

заходи щодо запуску вищезазначеної котельні та подачі теплоносія до 

приміщення відділу освіти, молоді та спорту селищної ради у найкоротші 

терміни. 

4. Затвердити на сесії Богородчанської селищної ради рішення про 

передачу вищезазначеного майна та відповідний акт. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 
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Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 09.11.2022 р. № 676-37/2022         

 

 

СКЛАД 

комісії по прийманню-передачі на баланс котельні ДП 

«Теплокомуненерго» 

 

БОЙЧУК  

Олександр Михайлович 

 

 

 

 

 заступник селищного голови 

 

ПТАШНИК  

Святослава Зіновіївна   

 

 

начальник відділу освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

 

 

СТАСІВ 

Володимир Орестович  

 

 

 

начальник юридичного відділу  

аппарату селищної ради 

 

СИНИШИН 

Лілія Богданівна   

 

 

 

 

 

головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

 

ЗІНЯК 

Ірина Дмитрівна 

 

 

 

бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти, молоді та спорту 

селищної ради 

 

ПУЧКО 

Михайло Петрович 

 

 

директор ДП «Теплокомуненерго» 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 10 листопада 2022 року № 37 

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 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Ю. Мартинович – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

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

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

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка  

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

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» 

М. Захарчук – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Д. Климів – приватний підприємець 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

  

Відсутні члени виконкому: 
 

Н. Гедзик, Н. Міщук, В. Петришин, М. Яцейко,  С. Сікора, Т. Гаврилко,       

М. Павликівська, С. Федорко 



 З важливою місією на засідання виконавчого комітету завітав голова 

Всеукраїнського Братства ОУН-УПА імені Романа Шухевича Богдан 

Карлович Борович. Він нагородив ювілейною відзнакою Івано-Франківського 

міського голови до 80-річчя створення УПА волонтерів Богородчанщини: 

Ростислава Зарембу, Михайла Михайлюка, Надію Дашко, Петра Зіняка, 

Степана Паранюка, Івана Ляховича, Руслану Косович та подякував їм за 

постійну підтримку воїнів Збройних Сил України. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про  виділення коштів з резервного фонду селищного 

бюджету.   

Доповідав: М. Хімчак 

     Вирішили: рішення № 677-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про затвердження Переліку осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 678-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу 

гр. Федорів Марії Дмитрівни: с. Підгір’я, вул. С. Височана, 31-В. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 679-37/2022 додається. 

Одноголосно 

  

4. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному 

житловому будинку гр. Пазинюк Марії Василівни: селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 8/1-В. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 680-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про присвоєння поштової адреси приміщенню торгового 

комплексу гр. Маланчука Петра Петровича: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 54 – А. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 681-37/2022 додається. 

Одноголосно 



 

6. Слухали: Про присвоєння поштової адреси приміщенню торгового 

комплексу гр. Маланчука Петра Петровича: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 54 – Б. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 682-37/2022 додається. 

Одноголосно 
 

7. Слухали: Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомого майна - 

нежитловому приміщенню гр. Маланчука Петра Петровича. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 683-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному 

житловому будинку гр. Кунтової Оксани Василівни: с. Іваниківка, вул. 

Г. Сковороди, 23. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 684-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 685-37/2022 додається. 

Одноголосно 
 

10. Слухали: Про взяття на квартирний облік.  

Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 686-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.Слухали: Про виключення квартири з числа службових.                

Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 687-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

12. Слухали: Про затвердження Колективного договору Богородчанської 

селищної ради між адміністрацією селищної ради та трудовим 

колективом на 2023-2025 роки.   



Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 688-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

13.Слухали: Про створення комісії внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту Богородчанської селищної ради.   

     Доповідав: В. Стасів 

     Вирішили: рішення № 689-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

14.Слухали: Про створення робочої групи.       

     Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 690-37/2022 додається. 

Одноголосно 

 

15.Слухали: Про взяття на облік громадян, що потребують житла для 

тимчасового проживання. 

     Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 691-37/2022 додається. 

Одноголосно 

  

  

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

Секретар виконкому                                                        Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                         № 677-37/2022 

 

 

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 до п. 6.1. протоколу позачергового засідання комісії з питань ТЕБ 

та НС від 07.11.2022 року №10 (друге засідання від 09.11.2022 року),         

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

з резервного фонду селищного бюджету в сумі 454 278,00 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 10.11.2022 р. № 677-37/2022 

 

 

 

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 

 

У зв’язку з воєнним станом та веденням 

активних бойових дій, з метою 

запобігання виникнення надзвичайної 

ситуації: 

1. уникнення аварійних ситуацій на 

водопровідній та каналізаційних 

мережах,  в умовах можливої 

відсутності електропостачання, 

для придбання мобільного 

дизельного генератора: 

 КП «Богородчанське ВУВКГ» 

селищної ради – 150 000,00 

гривень; 

2. з метою забезпечення належного 

функціонування відділення 

поліції №2 (смт. Богородчани), 

своєчасного реагування на 

повідомлення громадян, 

профілактики правопорушень,  

для придбання мобільного 

дизельного генератора: 

 селищній раді – 150 000,00 

гривень. 

 

300 000 

 

 

 

300 000 

 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради 

1. забезпечення сталого 

проходження осінньо-зимового 

періоду 2022-2023 років, в 

умовах можливої відсутності 

електропостачання, на 

забезпечення безперебійної 

роботи циркуляційних насосів, 

для придбання мобільних 

дизельних генераторів: 

 відділ освіти, молоді та 

спорту – 88 000,00 гривень; 

2. уникнення зриву опалювального 

сезону у приміщенні відділу 

освіти, молоді та спорту, для 

придбання циркуляційного 

насосу (30 000 гривень) та шафи 

керування насосом (36 278 

гривень): 

 відділ освіти, молоді та 

спорту – 66 278,00 гривень 

154 278 154 278 

 

Резервний 

фонд 

селищного 

бюджету 

 
Всього 454 278 454 278 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                    Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                         № 678-37/2022 

 

 

Про затвердження Переліку  

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 10 листопада 2022 року  смт Богородчани                        № 679-37/2022 

 

 

 

Про присвоєння поштової адреси  

будинку садибного типу  

гр. Федорів Марії Дмитрівни:  

с. Підгір’я, вул. С. Височана, 31-В 

 

 

Розглянувши заяву гр. Федорів Марії Дмитрівни про присвоєння 

поштової адреси будинку садибного типу 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 будинку садибного типу гр. Федорів 

Марії Дмитрівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Підгір'я, вул. С. Височана, 31-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 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                      № 680-37/2022 

 

 

 

Про присвоєння поштової адреси  

індивідуальному житловому будинку  

гр. Пазинюк Марії Василівни:  

селище Богородчани, вул. Шевченка, 8/1-В 

 

 

Розглянувши заяву гр. Пазинюк Марії Василівни про присвоєння 

поштової адреси індивідуальному 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. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

Україні», 
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу індивідуальному житловому будинку 

гр. Пазинюк Марії Василівни: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Шевченка, 8/1-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 10 листопада 2022 року    смт Богородчани                      № 681-37/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси 

приміщенню торгового комплексу 

гр. Маланчука Петра Петровича: 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 - А 

 

 

         Розглянувши заяву гр. Маланчука Петра Петровича про присвоєння 

поштової адреси приміщенню торгового комплексу 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 приміщенню торгового комплексу  

гр. Маланчука Петра Петровича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 - 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 10 листопада 2022 року    смт Богородчани                       № 682-37/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси 

приміщенню торгового комплексу 

гр. Маланчука Петра Петровича: 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 – Б 

 

                  

         Розглянувши заяву гр. Маланчука Петра Петровича про присвоєння 

поштової адреси приміщенню торгового комплексу 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. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу приміщенню торгового комплексу  

гр. Маланчука Петра Петровича: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 - 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 10 листопада 2022 року    смт Богородчани                     № 683-37/2022 

 

                        

Про зміну поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна -  

нежитловому приміщенню 

гр. Маланчука Петра Петровича 

 

 

Розглянувши заяву гр. Маланчука Петра Петровича про зміну 

поштової адреси об’єкту нерухомого майна – нежитловому приміщенню 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. Змінити поштову адресу об’єкту нерухомого майна – 

нежитловому приміщенню гр. Маланчука Петра Петровича з:  

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

вул. Шевченка, 54 на: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, 

селище Богородчани, вул. Шевченка, 54 - 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 10 листопада 2022 року    смт Богородчани                     № 684-37/2022 

 

 

Про присвоєння поштової адреси  

індивідуальному житловому будинку  

гр. Кунтової Оксани Василівни:  

с. Іваниківка, вул. Г. Сковороди, 23 

       

            

Розглянувши заяву гр. Кунтової Оксани Василівни про присвоєння 

поштової адреси індивідуальному житловому будинку в селі Іваниківка, 

керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року  

№ 1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

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

майно та їх обтяжень», ст. 26 Закону України «Про регулювання 

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

самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу індивідуальному житловому будинку 

гр. Кунтової Оксани Василівни: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Г. Сковороди, 23. 

 

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 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                        № 685-37/2022 

 

 

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 10.11.2022 р. № 685-37/2022 

 

 

 

СПИСОК  

громадян, яким надано статус особи, що проживає в гірському 

населеному пункті 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Місце                              

проживання 

1.  Яковлюк Михайло 

Миколайович 

24.01.1973 р. с. Жураки,                                   

вул. С. Бандери, 18 

2. Дребот Марина 

Віталіївна  

19.01.2003 р.  с. Жураки,                                   

вул. Берегова, 6  

3. Сімакова Тетяна 

Василівна  

17.11.1996 р.  с. Жураки,                                   

вул. Франка, 2  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                       № 686-37/2022 

 

 

Про взяття на квартирний облік 

 

 

Розглянувши заяву гр. Курилюка Ігоря Ярославовича від 03.11.2022 р. 

та  додані матеріали про взяття на квартирний облік як такого, що потребує 

поліпшення житлових умов та керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом Української РСР, 

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими 

постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470, 

враховуючи рекомендації громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради (протокол засідання 

від 07.11.2022 р.),  

 

виконком селищної ради вирішив:  
 

1. Взяти на квартирний облік як такого, що потребує поліпшення 

житлових умов та включити до списку громадян, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень гр. Курилюка Ігоря 

Ярославовича, 20.03.1979 р. н., який зареєстрований за місцем проживання та 

фактично проживає за адресою: смт. Богородчани, вул. Тиха, буд. 14, кв.3, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, з сім’єю: 

- дружина – Курилюк Любов Іванівна, 08.08.1985 року народження; 

- син – Курилюк Владислав Ігорович, 03.11.2009 року народження; 

- дочка – Курилюк Мілана Ігорівна, 08.06.2018 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 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                         № 687-37/2022 

 

 

Про виключення квартири 

з числа службових 

 

 

Розглянувши заяву гр. Перепічки Миколи Михайловича від   

20.10.2022р. про виключення квартири з числа службових, керуючись          

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим 

кодексом Української РСР, постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 

року № 37 «Про службові жилі приміщення», постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.08.2006 р. №1081 «Порядок забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями», 

враховуючи рекомендації громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради (протокол засідання 

від 07.11.2022 р.), 

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Відмовити гр. Перепічці Миколі Михайловичу в задоволенні заяви 

про виключення квартири, за адресою смт. Богородчани, вул. Грушевського, 

2, корпус 1, квартира 55, з числа службових, у зв’язку із відсутністю підстав, 

зазначених згідно з п. 6 Положення про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 р. № 37 «Про службові 

жилі приміщення».  

 

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 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                         № 688-37/2022 

 

 

Про затвердження Колективного договору 

Богородчанської селищної ради між   

адміністрацією селищної ради та  

трудовим колективом  на 2023-2025 роки 

 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закону України «Про колективні договори і угоди» (зі змінами), 

Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки», 

Закону України «Про зайнятість населення»,  Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України 

«Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 р. № 115 та 

згідно положень глави ІІ Кодексу Законів про Працю України, розглянувши 

та обговоривши питання про необхідність затвердження колективного 

договору між адміністрацією та трудовим колективом Богородчанської 

селищної ради  на 2023-2025 роки,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1.   Затвердити Колективний договір Богородчанської селищної ради між 

адміністрацією селищної ради та трудовим колективом на 2023-2025 роки 

згідно з додатком. 

2.  Доручити начальнику юридичного відділу апарату селищної ради         

В. Стасіву зареєструвати належним чином вищезазначений колективний 

договір у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Колективний договір Богородчанської селищної ради між 

адміністрацією селищної ради та трудовим колективом  на 2023-2025 роки 

набирає чинності з 01.01.2023 року. 

4.  Колективний договір Богородчанської селищної ради між селищним 

головою та трудовим колективом  на 2020-2022 роки втрачає чинність з  

01.01.2023 року. 



5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                       Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективний договір 

Богородчанської селищної ради 

 

між адміністрацією селищної ради та 

трудовим колективом на 2023 - 2025 роки 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Колективний договір (надалі договір) укладений відповідно до 

Закону України «Про колективні договори і угоди» з врахуванням КЗпП 

України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про 

зайнятість населення», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

відповідних постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

юстиції України. 

1.2. Договір укладено з метою: 

- чіткого визначення прав і обов’язків уповноважених сторін; 

- вирішення побутових, соціальних, господарських питань; 

- регулювання та вдосконалення умов оплати праці, преміювання та 

винагород за висококваліфіковану продуктивну і якісну працю; 

- покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників захист 

прав та законних інтересів працівників; 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, вирішення 

внутрішніх питань, пов’язаних з фінансово-господарською та службовою 

діяльністю; 

- забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності селищної 

ради. 

1.3. Сторонами даного Договору є адміністрація Богородчанської 

селищної ради в особі її голови ради, яка має відповідні повноваження та 

трудовий колектив Богородчанської селищної  ради, повноваження якого 

представляє уповноважена особа трудового колективу. 

Договір укладений на 2023-2025 роки  набуває чинності з дня його 

підписання сторонами, або інша дата визначена рішенням виконавчим 

комітетом селищної ради. 

1.4. Договір підлягає затвердженню та реєстрації виконавчим 

комітетом селищної   ради. 

1.5. Протягом терміну дії цього договору, виходячи з економічної 

ситуації за згодою сторін він може бути повністю або частково переглянутий, 

до нього можуть вноситися зміни, доповнення  за взаємною згодою сторін. У 

випадку незгоди однієї із сторін доповнення та зміни виносяться на розгляд 

зборів трудового колективу за ініціативою особи, яка представляє ту чи іншу 

сторону, але не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення. 

1.6. Для ведення переговорів по укладенню договору, підведення 

підсумків його виконання, а також для розгляду конфліктних ситуацій по 

колективному договору створюється двостороння комісія. 

1.7. Сторони зобов’язуються два рази на рік інформувати трудовий 

колектив  про виконання взятих зобов’язань. 

1.8. Селищна рада визнає уповноваженого трудового колективу 

повноважним представником трудового колективу у переговорах з питань 

регулювання трудових відносин та всіх аспектів соціально-економічного 

розвитку колективу. 

1.9. Договір поширюється на всіх працівників. 



1.10. Жодна із сторін, що підписали договір не може під час його дії в 

односторонньому порядку зупинити виконання взятих на себе зобов’язань. 

1.11. Сторони забезпечують виконання положень даного договору і 

несуть відповідальність за їх реалізацію згідно чинного законодавства 

України. Трудовий колектив у свою чергу зобов’язується утримуватись від 

страйків та інших способів тиску на селищну раду, як засобів розв’язання 

колективного трудового спору. 

  

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

 

2.1. Зобов’язання селищної ради: 

- Скорочення чисельності штату працівників проводити тільки після 

використання всіх наявних і додатково створених можливостей для 

забезпечення зайнятості в апараті селищної ради (заповнення всіх вакансій з 

урахуванням можливостей перепідготовки тощо); 

- інформувати трудовий колектив  про зміни в організації праці, 

структурі установи, скорочення чисельності штату працівників за три місяці, 

а також погоджувати з  трудовим колективом персональний склад 

звільнюваних; 

- включати представників трудового колективу в конкурсну комісію 

по заміщенню вакантних посад; 

- створити безпечні умови праці для працівників селищної ради; 

- надавати працівникам можливість для навчання і підвищення 

кваліфікації у вищих навчальних закладах; 

 

2.2. Зобов’язання трудового колективу: 

- добросовісно і своєчасно виконувати свої службові обов’язки; 

- не допускати пропусків, які дискредитують звання посадової особи 

місцевого самоврядування і державну установу; 

- виконувати і не порушувати правила внутрішнього трудового 

розпорядку, техніки безпеки, а також вимог з охорони праці та санітарії; 

- утримувати в порядку своє робоче місце і бережливо відноситися 

до майна установи. 

 

3. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 

3.1. Гарантії зайнятості працівників визначаються вимогами Закону 

України «Про зайнятість населення». 

3.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

здійснюється: 

на посаду селищного голови в порядку, встановленому Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

на посаду секретаря селищної ради шляхом обрання відповідною 

радою; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


на посади заступників селищного голови, керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету селищної ради, старости шляхом 

затвердження відповідною радою; 

на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів 

місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно селищним 

головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України. 

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на 

службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, 

визначеному законодавством України про державну службу. 

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого 

самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або 

посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору. 

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого 

самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень 

можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором 

(контрактом). 

3.3. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із 

змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на 

роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і 

продуктивністю праці. 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в 

залишенні на роботі надається: 

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним 

заробітком; 

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи в селищній 

раді; 

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових 

закладах без відриву від виробництва; 

5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції 

Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і 

Захисниць України, а також особам, реабілітованим відповідно до Закону 

України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі 

(формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового 

безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за 

рішенням позасудового або іншого репресивного органу; 

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій; 

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, 

організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу 

повернення на постійне місце проживання до України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової 

служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий 

період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які 

проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня 

звільнення їх зі служби. 

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання 

пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання 

пенсійних виплат. 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям 

працівників, якщо це передбачено законодавством України. 

3.4. Трудові відносини між селищною радою та працівниками 

оформляється розпорядженням, з яким ознайомлюють працівника. 

До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із 

працівником спосіб поінформувати працівника про: 

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його 

місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати 

працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання 

роботи; 

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи 

засобами; 

3) права та обов’язки, умови праці; 

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а 

також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно 

до законодавства і колективного договору - під підпис; 

5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови 

встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також 

про положення колективного договору (у разі його укладення); 

6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, 

гігієни праці і протипожежної охорони; 

7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання 

передбачено); 

8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці; 

9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про 

припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і 

роботодавець. 

При укладенні трудового договору про дистанційну роботу 

роботодавець надає працівникові необхідні для виконання роботи 

обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними. 

Інформування може здійснюватися у формі дистанційного інструктажу або 

шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному 

технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть 

передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці. 

Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), 

повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та 



обов’язків допускається з використанням засобів електронних 

комунікаційних мереж.  

3.5. Трудовий договір застосовується у випадках, чітко визначених 

законодавством України. 

3.6. У разі зміни роботодавця, а також у разі реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору 

працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи 

роботодавця можливе лише у разі скорочення чисельності або штату 

працівників. 

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

4.1. Посадові особи місцевого самоврядування одержують заробітну 

плату, розмір якої має забезпечувати необхідний життєвий рівень (ст. 21 ЗУ 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»). Оплата праці повинна 

забезпечувати необхідні матеріальні умови для належного виконання 

службових обов’язків, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.                      

4.2. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування 

складається з посадових окладів, доплати за ранги, надбавки за вислугу 

років, премій та інших надбавок. Посадові оклади встановлюються залежно 

від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. 

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного посадовій 

особі місцевого самоврядування. Надбавка за вислугу років виплачується 

щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і 

залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування у таких 

розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 

років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків. Посадовим 

особам місцевого самоврядування можуть встановлюватись надбавки за 

високі досягнення праці і виконання особливо-важливої роботи, доплати за 

виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і 

доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань. 

 4.3. Умови оплати праці, розміри їх посадових окладів, надбавок, 

доплат і матеріальної допомоги визначаються законодавством України.  

4.4. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб 

місцевого самоврядування є місцевий бюджет та інші джерела, визначені для 

цієї мети законодавством України (ст. 21 ЗУ «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»). 

 4.5. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для 

зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, 

передбачених законодавством, гарантій, пільг і компенсацій.  

4.6. З метою стимулювання матеріальної зацікавленості працівників 

застосувати систему преміювання. Виплату премій, винагород за 

результатами роботи з фонду оплати праці проводити відповідно до 

затвердженого Положення про преміювання працівників та не менше 10 

відсотків середньомісячного заробітку(додаток 1)  



4.7. Заробітна плата виплачується в робочі дні два рази на місяць: аванс 

– 15 числа, остаточний розрахунок –30 числа кожного місяця в розмірі, що 

складає оплату за фактично відпрацьований час.  

4.8. Про нові або зміну діючих умов оплати праці (уразі їх погіршення) 

повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження або 

змін. 

 4.9. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки 

виплачується не пізніше як за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП).  

4.10. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується працівникам 

при наданні щорічної відпустки на підставі відповідної заяви працівника в 

сумі середньомісячної заробітної плати один раз на рік. 

 4.11. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань працівникам виплачується в сумі середньомісячної заробітної плати 

за рік.  

4.12. Заробітна плата підлягає індексації в установленому законом 

порядку. 

 4.13. При порушенні термінів виплати заробітної плати компенсувати 

працівникам втрату частини заробітної плати згідно з чинним 

законодавством.  

4.14. Працівникам надаються інші, передбачені чинним законодавством 

України, гарантії та компенсації при службових відрядженнях на час 

виконання державних або громадських обов'язків, в разі направлення на 

курси підвищення кваліфікації, медичних обстежень, тощо. 

 

5. СОЦІАЛЬНО – КУЛЬТУРНИЙ  РОЗВИТОК 

 

5.1. При наявності коштів трудовий колектив здійснює заходи 

соціального захисту працівників шляхом надання грошової допомоги в 

зв’язку із сімейними обставинами (народження дитини, одруження, похорони 

тощо) в розмірі, встановленим законодавством України. 

5.2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України  

працівникам надається матеріальна допомога у розмірі середньомісячної 

заробітної плати для вирішення соціально - побутових питань. 

5.3. При наявності коштів селищна рада фінансує заходи щодо 

організації та проведення культурно-масової та спортивної роботи, частково 

оплачує путівки для дітей працівників до дитячих оздоровчих таборів, а 

також в санаторії та будинки відпочинку для працівників. 

5.4. Путівки на санаторно-курортне лікування надаються працівникам 

при наявності медичної довідки. 

5.5. На поховання близьких родичів працівникові надається  

матеріальна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при 

наявності коштів. 

5.6. У випадку смерті працівника його сім’ї надається матеріальна 

допомога в розмірі, передбаченому законодавством, безкоштовно виділяється 

транспорт та виготовляється труна за рахунок коштів селищної ради, 



надається інша організаційна допомога щодо здійснення ритуальних послуг 

сім’ї померлого. 

5.7. У випадку одруження, народження дитини (чоловікові), смерті 

близьких родичів працівникам встановлюється вільні від роботи 3 (три) 

календарні дні із збереженням заробітної плати. 

5.8. Встановлюється неробочим днем 1 вересня та день останнього 

дзвоника для батьків, які мають дітей, що навчаються в 1-4 класах та у 

випускних класах із збереженням заробітної плати. 

5.9. В день народження працівника йому встановлюється вільний від 

роботи день із збереженням заробітної плати. 

 

6. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 

6.1. У відповідності з чинним законодавством України тривалість 

робочого часу складає 40 годин на тиждень. 

Початок роботи – 8.00 год. 

Закінчення роботи – 17.15 год. (крім п’ятниці і передсвяткових днів). 

Закінчення роботи в п’ятницю і передсвяткові дні – 16.00 год. 

Перерва на обід з 12 год. по 13 год. 

Працівники управління «Центр надання адміністративних послуг» 

селищної ради щочетверга працюють за змінним графіком, робочий час 

закінчується о 20.00 год. Перерва на обід для працівників управління «Центр 

надання адміністративних послуг» селищної ради визначається змінним 

графіком.  

6.2. Для працівників селищної ради встановлюється п'ятиденний 

робочий тиждень з двома вихідними днями.                                        

6.3. Селищною радою може встановлюватися скорочення тривалості 

робочого часу згідно трудового законодавства України. 

6.4. Для виконання невідкладних робіт допускається залучення 

окремих працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні за 

письмовим розпорядженням голови селищної ради, узгодженим з трудовим 

колективом та за письмовою згодою працівника. 

6.5. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки посадовим 

особам місцевого самоврядування встановлюється не менше 30 календарних 

днів, а всім іншим працівникам – не менше 24 календарних днів. 

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної 

відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 

календарні дні за поточний робочий рік. 

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить 

більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного 

стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або 

скасування воєнного стану. 

6.6. Графік відпусток погоджується до початку нового року з усіма 

працівниками та з трудовим колективом, затверджується головою селищної 

ради. 



6.7. Посадовим особам місцевого самоврядування які мають стаж 

державної служби понад 10 років надається додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 5 календарних днів на рік, а починаючи з 11-го року ця відпустка 

збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість 

додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15-ти календарних 

днів. 

6.8. За сімейними обставинами та з інших причин  працівнику може 

надаватись відпустка без збереження заробітної плати терміном не більше 

ніж 14 календарних днів на рік. 

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання 

працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати 

без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону 

України «Про відпустки». 

 

7. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

7.1. При оформленні трудових відносин працівник повинен бути 

проінформований під розписку про наявність шкідливих умов і факторів на 

робочому місці, як він буде працювати і про можливі наслідки їх впливу на 

здоров’я та про права і пільги за роботу в таких умовах, відповідно до 

законодавства і цього договору. 

7.2. Потерпілим від нещасних випадків, профзахворювань 

виплачується одноразова допомога. 

7.3. Забезпечити селищну раду  аптечками, укомплектованими 

засобами першої невідкладної допомоги. 

7.4. Працівник має право відмовитись від дорученої йому роботи, якщо 

склалась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або для людей, які 

його оточують, і навколишнього середовища . 

Факт наявності такої ситуації підтверджують спеціалісти служби 

охорони праці за участю представників трудового колективу, а в разі 

виникнення конфлікту – відповідний орган державного нагляду за охороною 

праці з участю представників трудового колективу. 

 

8. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ДОГОВОРУ 

 

8.1. Сторони організовують виконання умов договору  відповідно до 

своїх повноважень. 

8.2. Контроль за реалізацію колективного договору здійснюється 

двосторонньою комісією. 

При порушенні або невиконанні взятих зобов’язань комісія у письмовій 

формі інформує осіб, які підписали договір. Сторони проводять взаємні 

консультації з цього питання і приймають відповідні рішення, які можуть 

бути доповнення до колективного договору. 

8.3. Контрольні функції щодо виконання колективного договору 

здійснюється також іншими законодавчо передбаченими органами. При 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n299


встановленні невиконання окремих зобов’язань Сторони, що підписали 

договір зобов’язані прийняти заходи по їх виконанню. 

Якщо Сторони не приймають заходів  по виконанню зобов’язань 

колективного договору до них застосовуються міри покарання відповідно до 

Закону України «Про колективні договори і угоди», а також інші міри 

передбачені чинним законодавством України. 

Про виконання договору Сторони звітуються двічі на рік на загальних 

зборах трудового колективу. 

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ 

 

9.1. Трудовий колектив надає право уповноваженому трудового 

колективу представляти свої  інтереси. 

9.2. Селищна рада зобов’язується: 

- надавати трудовому колективу всю необхідну інформацію з питань, 

що є предметом цього колективного договору. 

9.3. Члени трудового колективу мають право на одержання інформації, 

яка стосується питань використання праці та соціального розвитку трудового 

колективу. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Доповнення та зміни до колективного договору під час його дії 

повинні вноситися на розширеному засіданні профспілкового комітету та 

адміністрацією. 

10.2. Доповнення та зміни до колективного договору реєструються у 

встановленому законом порядку. 
 

 

 

 

Представник адміністрації,                       Уповноважений трудового  колективу 

селищний голова 
 

        

____________________________________                       ________________________________ 

    Ростислав ЗАРЕМБА                                                  Надія ПРИЙМАК 
 

     

 

 

    “___”____________2022р. 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                         № 689-37/2022 

 

 

Про створення комісії внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту 

Богородчанської селищної ради  

 

 

Керуючись ст.ст. 17, 32, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» та на виконання ст. 26 Бюджетного 

кодексу України «Контроль та аудит у бюджетному процесі», з метою 

здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

Богородчанської селищної ради та у підпорядкованих установах, задля 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Створити комісію внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

Богородчанської селищної ради та затвердити її склад згідно із додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про комісію внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту Богородчанської селищної ради згідно із додатком 2. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.      

 

 

 
 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 10.11.2022 р. № 689-37/2022 

 

 

 

СКЛАД 

комісії внутрішнього фінансового контролю та аудиту         

Богородчанської селищної ради 

 

 

Бойчук Олександр Михайлович 

 

 

Рибій Марія Василівна 

заступник селищного голови, голова                                                

комісії 

 

провідний спеціаліст організаційного 

відділу апарату селищної ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Дем’янець Надія Богданівна начальник відділу обліку та                                     

звітності апарату селищної ради 

 

Семків Ігор Романович керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету селищної ради   

 

Стасів Володимир Орестович начальник юридичного відділу 

апарату селищної ради 

 

Хімчак Михайло Васильович заступник керуючого справами - 

начальник фінансового управління 

селищної ради 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 10.11.2022 р. № 689-37/2022 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

Богородчанської селищної ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Комісія внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

Богородчанської селищної ради (далі – Комісія) є підконтрольною 

виконавчому комітету Богородчанської селищної ради та підпорядкована 

Богородчанському селищному голові. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної ради України, нормативно-правовими 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів 

виконавчої влади, рішеннями Богородчанської селищної ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

1.3. Згідно затвердженого графіку (плану) Комісія звітує перед 

селищним головою. За результатами контрольних заходів Комісія надає 

селищному голові висновки і пропозиції. 

1.4. Комісія діє в інтересах територіальної громади в особі 

Богородчанської селищної ради, здійснює оперативний контроль та не 

підміняє контрольних функцій будь-яких державних органів. 

 

2. Мета створення комісії 

2.1. Комісія утворюється виконавчим комітетом Богородчанської 

селищної ради для здійснення та забезпечення внутрішнього фінансового 

контроль та аудиту за роботою Богородчанської селищної ради, що є 

розпорядником бюджетних коштів та у підвідомчих бюджетних установ. 

2.2. Внутрішній фінансовий контроль здійснюється як система заходів, 

спрямованих на забезпечення селищного голови, Богородчанської селищної 

ради достовірною інформацією про використання об’єктами контролю 

фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, 

виявлення і запобігання в ній відхилень, що перешкоджають законному та 

ефективному використанню комунального майна та коштів. 

2.3. Основним напрямком діяльності Комісії є внутрішній фінансовий 

контроль та аудит. 

 

   3. Завдання та функції комісії 

3.1. Основним завданням комісії є надання незалежних висновків та 

рекомендацій за результатами здійснення контролю за ефективністю 

діяльності та дотриманням законодавства виконавчими органами 



Богородчанської селищної ради, що є розпорядниками бюджетних коштів та 

отримують бюджетне фінансування (далі – підконтрольні суб’єкти). 

Комісія здійснює внутрішній фінансовий контроль та аудит у формі 

перевірок на підставі доручень чи розпоряджень селищного голови. 

3.2. Для виконання покладених завдань за результатами контрольних 

заходів комісія надає селищному голові об’єктивні і незалежні висновки та 

рекомендації щодо: 

- оцінки управління комунальними ресурсами; 

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності; 

- обґрунтованості планування надходжень і витрат бюджету. 

3.3. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, проводить 

оцінку: 

- ступеня виконання і досягнення цілей, визнаних у стратегічних та 

річних планах; 

- якості надання адміністративних послуг; 

- стану збереження активів; 

- стану управління комунальним майном та ресурсами; 

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності. 

3.4. Планує, організовує та проводить внутрішній контроль та 

внутрішній аудит (далі – контрольні заходи) підконтрольних суб’єктів, 

документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також 

проводить моніторинг врахування рекомендацій. 

3.5. Подає селищному голові звіти і рекомендації для прийняття ним 

відповідних управлінських рішень. 

3.6. Звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього 

Положення та нормативних актів у сфері внутрішнього аудиту. 

3.7. Покладення на Комісію завдань, що не належать або виходять за 

межі її компетенції відповідно до Положень, не допускаються. 

 

4. Права 

4.1. Повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та 

баз даних, які стосуються проведення контрольного заходу. 

4.2. Вимагати від підконтрольних суб’єктів проведення інвентаризації 

основних засобів, товарно-матеріальних цінностей. 

4.3.Отримувати від посадових осіб підконтрольних суб’єктів первинні 

бухгалтерські, фінансові документи, необхідні довідки, інформацію, 

статистичні відомості, бухгалтерсько-фінансові звіти, іншу документацію 

фінансово-господарської діяльності. 

4.4. Рекомендувати підконтрольним суб’єктам невідкладне усунення 

виявлених порушень. 

4.5. За погодженням селищного голови залучити до проведення 

контрольних заходів фахівців комісій та структурних підрозділів 

Богородчанської селищної ради. 

5. Порядок проведення контрольних заходів 



5.1. Контрольні заходи проводяться у формі планових та позапланових 

перевірок, оцінок, інспектувань, розслідувань, аналізу, вивчення, 

моніторингу, тощо. 

5.2. В залежності від мети контрольні заходи можуть бути: 

- результативні, які здійснюють за результатами діяльності за звітній 

період; 

- тематичні, які здійснюються за конкретними проблемами або 

напрямками. 

5.3. Внутрішній аудит проводиться згідно з планами, що формуються 

Комісією та затверджуються селищним головою. 

5.4. Зовнішній аудит проводиться на підставі розпорядження 

селищного голови.  

5.5. Результатами контрольного заходу оформлюються висновком, 

довідкою, актом або іншим узагальнюючим документом. 

 

6. Обов’язки 

6.1. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту.  

6.2. Інформувати селищного голову про порушення фінансово-

бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків. 

 

7. Заключні положення 

7.1.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                        № 690-37/2022 

 

 

Про створення робочої групи 

 

 

Керуючись ст.ст. 53, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою вирішення соціальних потреб 

громади та створення належних умов проживання і адаптації окремих 

незахищених категорій населення, враховуючи заяву-пропозицію 

підприємства споживчої кооперації «СТАР ПЛАЙ», 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Створити робочу групу щодо доцільності придбання у комунальну 

власність об’єкта нерухомого майна (частину приміщення) незавершеного 

будівництва торгівельного комплексу 93% готовності та земельної ділянки 

під даним об’єктом площею 0,1214 га, яке належить підприємству споживчої 

кооперації «СТАР ПЛАЙ» та знаходиться за адресою: вул. Лукача, буд. 1Б,  

с. Старуня, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області згідно з 

додатком. 

 

2. За результатами роботи робочої групи скласти звіт та надати його 

на розгляд сесії Богородчанської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 
 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 

  

 

 



    Додаток  

    до рішення виконавчого комітету 

від 10.11.2022 р. № 690-37/2022 

 

 

СКЛАД 

робочої групи щодо доцільності придбання у комунальну власність об’єкта 

нерухомого майна (частину приміщення) незавершеного будівництва, 

розташованого за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський 

район, с. Старуня, вул. Лукача, буд. 1Б 

 

 

Бойчук Олександр Михайлович 

 

 

Маланюк Наталія Петрівна 

 

заступник селищного голови, 

керівник робочої групи 

 

провідний спеціаліст юридичного 

відділу апарату селищної ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Сікора Сергій Ярославович       завідувач сектору архітектури та 

містобудування апарату селищної 

ради 

 

Шимонівський Андрій Васильович  начальник відділу державного      

архітектурно-будівельного 

контролю апарату селищної ради 

 

Стасів Володимир Орестович начальник юридичного відділу 

апарату селищної ради 

 

Хімчак Михайло Васильович  заступник керуючого справами - 

начальник фінансового управління 

селищної ради 

 

Дрогомирецький Василь 

Михайлович 

начальник управління «Центр 

надання соціальних послуг» 

селищної ради 

 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Ігор СЕМКІВ 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 10 листопада 2022 року   смт Богородчани                   № 691-37/2022 

 

 

Про взяття на облік громадян,  

що потребують житла для  

тимчасового проживання 

 

Розглянувши заяву гр. Крутова Сергія Євгеновича від 02.11.2022 р. та  

додані матеріали про взяття на облік громадян, що потребують житла для 

тимчасового проживання та керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2022 р. №495 «Деякі заходи формування фондів житла, призначеного 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», враховуючи 

рекомендації громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Богородчанської селищної ради (протокол засідання від 07.11.2022 

р.),  

 

виконком селищної ради вирішив:  
 

1. Взяти на облік громадян, що потребують житла для тимчасового 

проживання гр. Крутова Сергія Євгеновича, 05.06.1979 року народження, 

який зареєстрований за місцем проживання, як внутрішньо переміщена особа 

за адресою: смт. Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 104, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області, з сім’єю: 

- дружина – Крутова Наталія Миколаївна, 02.09.1972 року 

народження; 

- дочка – Алексєєнко Катерина Валентинівна, 09.02.1994 року 

народження. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Олександра Бойчука. 

 
 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 


