
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ПРОТОКОЛ

засідання виконавчого комітету

від 19 грудня 2022 року № 39
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
Н. Міщук – староста с. Підгір’я, с. Діброва
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
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, В. Петришин, Н. Скрипник, В. Приймак, М. Яцейко, С. Сікора, М.
Захарчук, Т. Гаврилко, М. Павликівська, С. Федорко

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Включити в порядок денний:



1. Про схвалення бюджету Богородчанської селищної територіальної
громади на 2023 рік.

2. Про встановлення тарифу на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення.

3. Про розгляд заяви Герліб М. Д. на виїзд дитини Герліб А. І. за межі
України.

4. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому будинку
гр. Солов’я Богдана Івановича: с. Саджава, вул. Благого, 82.

5. Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу з
господарськими будівлями та спорудами гр. Конкольняк Ангеліни
Володимирівни: смт. Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 99.

6. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому будинку
гр. Випасняка Олега Павловича: с. Іваниківка, вул. Н. Яремчука, 12.

7. Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу гр. Мазура
Василя Івановича: с. Хмелівка, вул. Незалежності, 3.

8. Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу гр. Мазура
Василя Івановича: с. Хмелівка, вул. Незалежності, 3-А.

9. Про надання гр. Чорнопиському Ігорю Ярославовичу статусу особи, що
проживає в гірському населеному пункті.

10. Про скасування ордеру на службову квартиру.
11. Про надання гр. Остапчук Тетяні Богданівні дозволу на зрізання дерев.
12. Про надання Іваниківському старостинському округу № 3 дозволу на

зрізання дерев.
13. Про надання Глибоківському старостинському округу № 10 дозволу на

зрізання дерев.
14. Про надання Жураківському старостинському округу № 5 дозволу на

вирубку чагарниково-деревної рослинності.
15. Про надання дозволу на зрізання дерев по вул. Шевченка, 7, корпус 8 в

селищі Богородчани.
16. Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» гр. Івах Г. І.
17. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво

ЛЕП-0,4 кВ від оп. №763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,4 кВ в
Івано-Франківському районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А».

18. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво
ЛЕП-0,23 кВ від оп. №763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,23 кВ
в Івано-Франківському районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А».

19. Про план роботи виконавчого комітету Богородчанської селищної ради
на 2023 рік.

2. Голосування за порядок денний в цілому:

за – 19
проти – немає



утримались – немає
не голосували – немає

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Слухали: Про схвалення бюджету Богородчанської селищної
територіальної громади на 2023 рік.
Доповідав: М. Хімчак
Вирішили: рішення № 696-39/2022 додається.

Одноголосно

2. Слухали: Про встановлення тарифу на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення.
Доповідав: Р. Семків
Вирішили: рішення № 697-39/2022 додається.

Одноголосно

3. Слухали: Про розгляд заяви Герліб М. Д. на виїзд дитини Герліб А. І.
за межі України.
Доповідав: В. Римарук
Вирішили: рішення № 698-39/2022 додається.

Одноголосно

4. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному
житловому будинку гр. Солов’я Богдана Івановича: с. Саджава, вул.
Благого, 82.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 699-39/2022 додається.

Одноголосно

5. Слухали: Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу з
господарськими будівлями та спорудами гр. Конкольняк Ангеліни
Володимирівни: смт. Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 99.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 700-39/2022 додається.

Одноголосно

6. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному
житловому будинку гр. Випасняка Олега Павловича: с. Іваниківка, вул.
Н. Яремчука, 12.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 701-39/2022 додається.



Одноголосно

7. Слухали: Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу
гр. Мазура Василя Івановича: с. Хмелівка, вул. Незалежності, 3.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 702-39/2022 додається.

Одноголосно

8. Слухали: Про присвоєння поштової адреси будинку садибного типу
гр. Мазура Василя Івановича: с. Хмелівка, вул. Незалежності, 3-А.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 703-39/2022 додається.

Одноголосно

9. Слухали: Про надання гр. Чорнопиському Ігорю Ярославовичу
статусу особи, що проживає в гірському населеному пункті.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 704-39/2022 додається.

Одноголосно

10.Слухали: Про скасування ордеру на службову квартиру.
Доповідав: В. Стасів
Вирішили: рішення № 705-39/2022 додається.

Одноголосно

11.Слухали: Про надання гр. Остапчук Тетяні Богданівні дозволу на
зрізання дерев.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 706-39/2022 додається.

Одноголосно

12.Слухали: Про надання Іваниківському старостинському округу № 3
дозволу на зрізання дерев.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 707-39/2022 додається.

Одноголосно

13.Слухали: Про надання Глибоківському старостинському округу № 10
дозволу на зрізання дерев.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 708-39/2022 додається.

Одноголосно



14.Слухали: Про надання Жураківському старостинському округу № 5
дозволу на вирубку чагарниково-деревної рослинності.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 709-39/2022 додається.

Одноголосно

15.Слухали: Про надання дозволу на зрізання дерев по вул. Шевченка, 7,
корпус 8 в селищі Богородчани.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 710-39/2022 додається.

Одноголосно

16.Слухали: Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» гр.
Івах Г. І.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 711-39/2022 додається.

Одноголосно

17.Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації
«Будівництво ЛЕП-0,4 кВ від оп. №763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до
ВОРЩ-0,4 кВ в Івано-Франківському районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна,
12А».
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 712-39/2022 додається.

Одноголосно

18.Слухали: Про затвердження проектно-кошторисної документації
«Будівництво ЛЕП-0,23 кВ від оп. №763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до
ВОРЩ-0,23 кВ в Івано-Франківському районі, с. Підгір’я, вул.
Гагаріна, 12А».
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 713-39/2022 додається.

Одноголосно

19.Слухали: Про план роботи виконавчого комітету Богородчанської
селищної ради на 2023 рік.
Доповідав: Р. Заремба
Вирішили: рішення № 714-39/2022 додається.

Одноголосно



Селищний голова                                                         Ростислав ЗАРЕМБА
Секретар виконкому                                                    Ігор СЕМКІВ



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 696-39/2022

Про схвалення бюджету Богородчанської
селищної територіальної громади на 2023 рік

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 75, 751 Бюджетного кодексу України,

виконком селищної ради вирішив:

1. Схвалити бюджет Богородчанської селищної територіальної
громади на 2023 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 697-39/2022
 

Про встановлення тарифу на послуги з
централізованого водопостачання та
водовідведення

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання
та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 291), наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку
розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за №
1172/32624, з урахуванням пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 29.04.2022 року № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері
комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану»,
розглянувши звернення КП «Богородчанське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства» від 30.11.2022 року № 182,

виконком селищної  ради вирішив:

1. Встановити для КП «Богородчанське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства» Богородчанської селищної
ради економічно обґрунтований тариф:

на послугу з централізованого водопостачання (з ПДВ) для всіх
категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші) - 38,58 грн. за
1 м3;



на послугу з централізованого водовідведення (з ПДВ) для всіх
категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші) - 34,92 грн. за
1 м3.

Структура тарифів та витрат на послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення додається.

2. Протягом дії воєнного стану в Україні встановити та застосувати
для споживача (населення) тарифи на послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення на рівні тарифів для
населення, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року, а саме:

тариф на послугу з централізованого водопостачання (з ПДВ):
- населення - 22,00 грн. за 1 м3;
тариф на послугу з централізованого водовідведення (з ПДВ):
- населення - 24,00 грн. за 1 м3.

3. Встановити та застосувати з 01.01.2023 року для КП
«Богородчанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства» Богородчанської селищної ради тариф:

на послугу з централізованого водопостачання (з ПДВ):
-     бюджетні установи та інші – 38,58 грн. за 1м3;
на послугу з централізованого водовідведення (з ПДВ):
- бюджетні установи та інші – 34,92 грн. за 1м3.

4.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого
комітету Богородчанської селищної ради від 13 жовтня 2021 року
№ 316-14/2021 «Про встановлення тарифу на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення».

Селищний  голова                                                          Ростислав ЗАРЕМБА







БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 698-39/2022

Про розгляд заяви Герліб М.Д. на
виїзд дитини Герліб А.І. за межі України

Керуючись Конституцією України, статтею 3 Конвенції ООН про
права дитини, Сімейним Кодексом України, статтею 56 Цивільного кодексу
України, статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про
звернення громадян», постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», Правилами перетинання державного
кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 зі змінами та доповненнями,
Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від
24.02.2022 року № 64/02022, на підставі звернення Герліб М.Д. від
15.12.2022 року ЗВ №1/1004, з метою забезпечення реалізації прав, свобод
та законних інтересів дитини,

виконком селищної ради вирішив:

1. Завірити заяву Герліб Марії Дмитрівни про виїзд за межі України її
неповнолітнього сина Герліба Андрія Ігоровича, 26.09.2007 року
народження, у супроводі викладача Богородчанської дитячої музичної
школи Богородчанської селищної ради Бариляк Тетяни Володимирівни, для
участі у міжнародному фестивалі «Коляда з Карпат» в м. Криниця - Здруй
(Польща) в період з 25.12.2022 року до 31.12.2022 року, згідно з додатком.

2. Уповноважити керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Богородчанської селищної ради Семківа І.Р. завірити заяву від імені
виконавчого комітету селищної ради як органу опіки та піклування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
селищного голови Олександра Бойчука.



Селищний голова Ростислав
ЗАРЕМБА

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 19.12.2022 р. № 698-39/2022



КОМПЕТЕНТНИМ О РГАНАМ

Герліб Марія Дмитрівна
зареєстрована за адресою:
вул. Шевченка, буд. № 0, кв. № 0,
смт Богородчани
Івано-Франківського району
Івано-Франківської області
паспорт серія 00  № 000000,
виданий Богородчанським РВ
УМВС
в Івано-Франківській області

ЗАЯВА
Уповноважую Бариляк Тетяну Володимирівну, 00.00.0000 року

народження, яка зареєстрована за адресою: вул. Шевченка, буд. № 0, кв. № 0,
смт Богородчани, Івано-Франківського району Івано-Франківської області
(паспорт серія 00 № 000000, виданий Богородчанським РВ УМВС в
Івано-Франківській області) викладача Богородчанської дитячої музичної
школи Богородчанської селищної ради супроводжувати за межі держави
мого неповнолітнього сина Герліб Андрія Ігоровича, 00.00.0000 року
народження, який проживає за адресою: вул. Шевченка, буд. № 0, кв. № 0,
смт Богородчани, Івано-Франківського району Івано-Франківської області,
для участі в Міжнародному фестивалі «Коляда з Карпат» в м. Криниця -
Здруй (Польща) на період з 25.12.2022 року до 31.12.2022 року.

Також, дозволяю їй вирішувати усі питання, пов’язані з перебуванням
дитини за кордоном, вживати всіх необхідних заходів для безпечного
перебування мого сина за межами держави та забезпечити своєчасне
повернення неповнолітнього в Україну.

19.12.2022 року Герліб М.Д.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                            Ігор СЕМКІВ

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 699-39/2022

Про присвоєння поштової адреси
індивідуальному житловому будинку
гр. Солов’я Богдана Івановича:
с. Саджава, вул. Благого, 82

Розглянувши заяву гр. Солов’я Богдана Івановича про присвоєння
поштової адреси індивідуальному житловому будинку в селі Саджава,
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. Солов’я Богдана Івановича: Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський р-н, село Саджава, вул. Благого, 82.

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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 700-39/2022

Про присвоєння поштової адреси будинку
садибного типу з господарськими будівлями та спорудами
гр. Конкольняк Ангеліни Володимирівни:
селище Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 99

Розглянувши заяву гр. Конкольняк Ангеліни Володимирівни про
присвоєння поштової адреси будинку садибного типу з господарськими
будівлями та спорудами 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 будинку садибного типу з
господарськими будівлями та спорудами гр. Конкольняк Ангеліни
Володимирівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,
селище Богородчани, вул. 550-річчя Богородчан, 99.

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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 701-39/2022

Про присвоєння поштової адреси
індивідуальному житловому будинку
гр. Випасняка Олега Павловича:
с. Іваниківка, вул. Н. Яремчука, 12

Розглянувши заяву гр. Випасняка Олега Павловича 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. Випасняка Олега Павловича: Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Н. Яремчука, 12.

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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 702-39/2022

Про присвоєння поштової адреси
будинку садибного типу
гр. Мазура Василя Івановича:
с. Хмелівка, вул. Незалежності, 3

Розглянувши заяву гр. Мазура Василя Івановича про присвоєння
поштової адреси будинку садибного типу в селі Хмелівка, 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. Мазура Василя Івановича: Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський р-н, село Хмелівка, вул. Незалежності, 3.

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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 703-39/2022

Про присвоєння поштової адреси
будинку садибного типу
гр. Мазура Василя Івановича:
с. Хмелівка, вул. Незалежності, 3-А

Розглянувши заяву гр. Мазура Василя Івановича про присвоєння
поштової адреси будинку садибного типу в селі Хмелівка, 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. Мазура Василя Івановича: Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський р-н, село Хмелівка, вул. Незалежності, 3-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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 704-39/2022

Про надання гр.  Чорнопиському Ігорю Ярославовичу статусу
особи, що  проживає в гірському населеному пункті

Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів
в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік населених
пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Чорнописького І. Я.,

виконком селищної ради вирішив:

1. Надати статус особи, що постійно проживає на території гірського
населеного пункту, гр. Чорнопиському Ігорю Ярославовичу, 29.08.1961 р. н.,
жителю села Глибоке, вул. Шевченка, 170.

2. Видати гр. Чорнопиському Ігорю Ярославовичу посвідчення відповідного
взірця.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа.

Селищний голова                                                           Ростислав ЗАРЕМБА

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 705-39/2022

Про скасування ордеру
на службову квартиру

Розглянувши клопотання управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області про анулювання ордеру виданого на службову
квартиру гр. Кучері Ярославу Васильовичу, у зв’язку із наданням йому
іншого житла, враховуючи рекомендації громадської комісії з житлових
питань при виконавчому комітеті Богородчанської селищної ради (протокол
засідання громадської комісії від 05.12.2022 р.), керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Задовольнити клопотання управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області про анулювання ордеру виданого на службову
квартиру гр. Кучері Ярославу Васильовичу, за адресою смт. Богородчани,
вул. Грушевського, 2, корп. 1, кв. 54, у зв’язку із наданням іншого житла.

2. Скасувати ордер на службове житлове приміщення № 11 від
30.01.2010 р., виданий на підставі рішення виконавчого комітету
Богородчанської селищної ради від 28.01.2010 р. № 11.

3. Контроль за виконанням даного 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 706-39/2022

Про надання гр. Остапчук Тетяні Богданівні
дозволу на зрізання дерев

Розглянувши заяву гр. Остапчук Тетяни Богданівни, жительки села
Похівка, про надання дозволу на зрізання дерев (тополя та дві верби) по вул.
Молодіжна, 2 в селі Похівка у зв’язку з загрозою руйнування будинку,
відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених насаджень та
Постанови Кабінету Міністрів від 1 серпня 2006 року №1045 «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Надати гр. Остапчук Тетяні Богданівні дозвіл на зрізання дерев
(тополя та дві верби) по вул. Молодіжна, 2 в селі Похівка у зв’язку з
загрозою руйнування будинку.

2. Зобов’язати КП Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по
зрізанню даних дерев.

3. Контроль за виконанням даного 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 707-39/2022

Про надання Іваниківському старостинському
округу № 3 дозволу на зрізання дерев

Розглянувши клопотання Іваниківського старостинського округу № 3
про надання дозволу на зрізання дерев (6 беріз, 4 дуби, 5 лип), які ростуть на
території сільського кладовища по вул. Меморіальна у зв’язку з загрозою
руйнування пам’ятників на могилах, відповідно до рішення комісії з
обстеження стану зелених насаджень та Постанови Кабінету Міністрів від 1
серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Надати Іваниківському старостинському округу № 3 дозвіл на зрізання
дерев (6 беріз, 4 дуби, 5 лип), які ростуть на території сільського
кладовища по вул. Меморіальна у зв’язку з загрозою руйнування
пам’ятників на могилах.

2. Роботи по зрізанню даних дерев здійснити власними силами.

3. Контроль за виконанням даного 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 708-39/2022

Про надання Глибоківському старостинському
округу № 10 дозволу на зрізання дерев

Розглянувши клопотання Глибоківського старостинського округу № 10
про надання дозволу на зрізання аварійних сухостійних дерев (35 тополь) на
території колишнього господарського двору, які при погіршенні погодних
умов спричиняють аварійну ситуацію на дорозі загального користування та
пошкоджують лінію електропостачання, відповідно до рішення комісії з
обстеження стану зелених насаджень та Постанови Кабінету Міністрів від 1
серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Надати Глибоківському старостинському округу № 10 дозвіл на
зрізання дерев (35 тополь) на території колишнього господарського
двору, які при погіршенні погодних умов спричиняють аварійну
ситуацію на дорозі загального користування та пошкоджують лінію
електропостачання.

2. Роботи по зрізанню даних дерев здійснити власними силами.

3. Контроль за виконанням даного 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 709-39/2022

Про надання Жураківському старостинському округу № 5
дозволу на вирубку чагарниково-деревної рослинності

Розглянувши клопотання Жураківського старостинського округу № 5
про надання дозволу на вирубку чагарниково-деревної рослинності біля
потічка по вул. Набережна та вул. Січових Стрільців, відповідно до рішення
комісії з обстеження стану зелених насаджень та Постанови Кабінету
Міністрів від 1 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Надати Жураківському старостинському округу № 5 дозвіл на вирубку
чагарниково-деревної рослинності біля потічка по вул. Набережна та
вул. Січових Стрільців.

2. Роботи по зрізанню даних дерев здійснити власними силами.

3. Контроль за виконанням даного 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 710-39/2022



Про надання дозволу на зрізання дерев
по вул. Шевченка, 7, корпус 8 в селищі Богородчани

Розглянувши колективну заяву громадян, жителів будинку № 7, корпус
8 по вул. Шевченка в селищі Богородчани, про надання дозволу на зрізання
дерев (2 акації, ясень), які створюють загрозу майну та здоров’ю мешканцям
даного будинку у зв’язку з віком, відповідно до рішення комісії з обстеження
стану зелених насаджень та Постанови Кабінету Міністрів від 1 серпня 2006
року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Надати дозвіл на зрізання дерев (2 акації, ясень) по вул. Шевченка, 7,
корпус 8 в селищі Богородчани.

2. Зобов’язати КП Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по
зрізанню даних дерев.

3. Контроль за виконанням даного 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 711-39/2022

Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» гр. Івах Г. І.



Відповідно до статей 39, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про державні нагороди
України», Положення про почесні звання України, затвердженого Указом
Президента України від 29.06.2001 р. № 476 (зі змінами та доповненнями),
розглянувши заяву та документи, надані Івах Ганною Іванівною, жителькою
села Глибоке щодо висунення її кандидатури на присвоєння почесного
звання України «Мати-героїня»,

виконком селищної ради вирішив:

1. Подати клопотання Івано-Франківській районній державній
адміністрації про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» за
вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих
умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей,
формування високих духовних і моральних якостей, жительці села Глибоке,
Івано-Франківського району, Івах Ганні Іванівні, яка народила вісім дітей і
виховала до восьмирічного віку п’ятьох дітей.

2. Контроль за виконанням цього 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 19 грудня 2022 року         смт Богородчани № 712-39/2022



Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво
ЛЕП-0,4 кВ від оп. №763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,4 кВ в
Івано-Франківському районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А»

Розглянувши проектну документацію «затвердження
проектно-кошторисної документації «Будівництво ЛЕП-0,4 кВ від оп. №763
ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,4 кВ в Івано-Франківському районі, с.
Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 11.05.2011 року № 560,

виконком селищної ради вирішив:

1. Затвердити проектну документацію «Будівництво ЛЕП-0,4 кВ від оп.
№763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,4 кВ в Івано-Франківському
районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А» в сумі 14 465,00 грн.

Селищний голова                                                           Ростислав ЗАРЕМБА

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 19 грудня 2022 року         смт Богородчани № 713-39/2022



Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво
ЛЕП-0,23 кВ від оп. №763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,23 кВ в
Івано-Франківському районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А»

Розглянувши проектну документацію «затвердження
проектно-кошторисної документації «Будівництво ЛЕП-0,23 кВ від оп.
№763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,23 кВ в Івано-Франківському
районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А», відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 11.05.2011 року № 560,

виконком селищної ради вирішив:

1. Затвердити проектну документацію «Будівництво ЛЕП-0,23 кВ від оп.
№763 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-19-127 до ВОРЩ-0,23 кВ в Івано-Франківському
районі, с. Підгір’я, вул. Гагаріна, 12А» в сумі 10 345,00 грн.

Селищний голова                                                           Ростислав ЗАРЕМБА

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 19 грудня 2022 року         смт Богородчани                       № 714-39/2022



Про план роботи виконавчого комітету
Богородчанської селищної ради на 2023 рік

Виконком селищної ради вирішив:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на 2023
рік (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа.

Селищний голова                                                           Ростислав ЗАРЕМБА

Додаток
до рішення виконкому
від 19.12.2022 р. № 714-39/2022

ПЛАН РОБОТИ

виконавчого комітету Богородчанської селищної ради на 2023 рік

С І Ч Е Н Ь



1. Про стан розгляду звернень громадян, які надійшли до селищної ради за
2022 рік.

2. Поточні питання.
 

Л Ю Т И Й

1. Про виконання бюджету Богородчанської селищної територіальної
громади за 2022 рік.

2. Про стан роботи селищної ради  з публічною інформацією.

3. Поточні питання.
 

 Б Е Р Е З Е Н Ь

1. Про стан сприяння  організації призову громадян України на строкову
військову службу на території Богородчанської селищної ради.
   
2. Про затвердження заходів щодо проведення місячника з благоустрою
території населених пунктів Богородчанської селищної  територіальної
громади.

3. Поточні питання.
 

К В І Т Е Н Ь

1. Про стан розгляду звернень громадян у першому кварталі 2023 року.

2. Про виконання селищного бюджету за перший квартал 2023 року.
 
3. Про роботу із сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах.

4. Поточні питання.

Т Р А В Е Н Ь

1. Про організацію оздоровлення дітей і підлітків влітку 2023 року.

2. Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного
процесу у Богородчанській селищній територіальній громаді.

3. Поточні питання.

Ч Е Р В Е Н Ь

1. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної
ради.



2. Про заходи протипожежної безпеки на території ОТГ.

3. Поточні питання.

Л И П Е Н Ь

1. Про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2023 року.

2. Про стан правопорядку і злочинності, виконання заходів щодо зниження
рівня злочинності на території селищної ради у 2023 році.

3. Поточні питання.

С Е Р П Е Н Ь

1. Про стан готовності системи ЦЗ та техногенної безпеки громади.

2. Про стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року та
до роботи в опалювальний період.

3. Поточні питання.

В Е Р Е С Е Н Ь

1. Про затвердження мережі закладів освіти Богородчанської селищної ради
на 2023-2024 навчальний рік.

2. Про стан готовності установ та підприємств Богородчанської селищної
ради до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

3. Поточні питання.
                                                                        
                                               

                 
Ж О В Т Е Н Ь

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до селищної
ради у І півріччі 2023 року. 

2. Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2023 року.

3. Поточні питання.

Л И С Т О П А Д



1. Про надання соціальних послуг  одиноким  громадянам на території
Богородчанської селищної громади.

2. Поточні питання.

Г Р У Д Е Н Ь

1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Богородчанської
селищної ради на 2024 рік.

2. Про схвалення проєкту бюджету Богородчанської селищної
територіальної громади на 2024 рік.

3. Поточні питання.


