
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 12 грудня 2022 року № 38 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

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. Підгір’я, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка  

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

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

національного медичного університету 

Н. Скрипник – директор 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: 
 

Р. Заремба, М. Михайлюк, М. Яцейко, Т. Гаврилко, С. Федорко 
   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про визначення прізвища новонародженої дитини.   

Доповідав: В. Римарук 

     Вирішили: рішення № 692-38/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

переміщених осіб. 

Доповідав: В. Дрогомирецький 

Вирішили: рішення № 693-38/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 694-38/2022 додається. 

Одноголосно 

  

4. Слухали: Про посилення заходів державного нагляду під час періоду 

заготівлі дерев хвойних порід в передноворічний період. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 695-38/2022 додається. 

Одноголосно 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Роман МОТУЗ 

Секретар виконкому                                                                   Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 12 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 692-38/2022 

 

 

Про визначення прізвища    

новонародженої дитини  

 

 

Керуючись статтею 145 Сімейного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

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

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», пунктом 21 глави 1 

розділу ІІІ Наказу Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року 

«Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадського стану в 

Україні», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 09.12.2022 року № 45 «Про визначення 

прізвища новонародженої дитини» та з метою створення належних умов для 

реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Надати Бойченюк Марії Юріївні, 04.06.1982 року народження, 

жительці с. Ластівці, вул. Лесі Українки, буд. № 17, дозвіл при реєстрації 

народження дитини  надати своє прізвище Бойченюк без згоди батька Дениса 

Мирослава Івановича, 13.09.1981 року народження, жителя с. Горохолина, 

вул. Загородна, буд. № 605.  

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Секретар селищної ради             Роман МОТУЗ 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 12 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 693-38/2022 

 

 

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.                                                          

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 12 грудня 2022 року        смт Богородчани                       № 694-38/2022 

 

 

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. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 



                                                                         Додаток 

                                                                         до рішення виконавчого комітету  

                                                                         від 12.12.2022 р. № 694-38/2022 

 

 

 

СПИСОК  

громадян, яким надано статус особи, що проживає в гірському 

населеному пункті 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Місце                              

проживання 

1.  Ців’юк Оксана 

Степанівна 

24.10.1977 р. с. Жураки,                                   

вул. Зелена, 17 

2. Стефуняк Любов 

Юріївна  

14.09.1962 р.  с. Жураки,                                   

вул. Берегова, 1  

3. Грицюк Оксана 

Іванівна  

15.03.1963 р.  с. Жураки,                                   

вул. Набережна, 7  

4. Любарський Анатолій 

Іванович 

04.01.1954 р. с. Жураки,                                   

вул. Шевченка, 32 Б 

5. Григорук Павло 

Вікторович 

19.06.1991 р. с. Старуня,                                   

вул. Загора, 1 

6. Дерин Ольга 

Миколаївна 

24.11.1962 р. с. Глибоке,                                   

вул. Лесі Українки, 45 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 12 грудня 2022 року        смт Богородчани                       № 695-38/2022 

 

 

Про посилення заходів державного 

нагляду під час періоду заготівлі 

дерев хвойних порід в  

передноворічний період 

 

 

             Керуючись Лісовим Кодексом України, Законами України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», 

«Про природно-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України» 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою дотримання вимог 

природоохоронного законодавства під час заготівлі та реалізації хвойних 

насаджень в період підготовки до нового 2023 року, 

 

                                                                                                                                     

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Попередити керівника ринку І. Павлюка і інших торгівельних 

майданчиків про дотримання вимог природоохоронного законодавства та 

вжиття відповідних заходів реагування щодо попередження незаконних дій 

під час реалізації новорічних ялинок.    

2. Управління земельних ресурсів та екології апарату селищної ради 

(С. Вінтоняк) провести роз’яснювальну роботу серед населення та 

організувати висвітлення даного питання в місцевих засобах масової 

інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Секретар селищної ради                                                           Роман МОТУЗ 

 


