
УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПРОЄКТ)

від 19.07.2022  року                                                                           смт Ворохта

1. Про зміни до бюджету Ворохтянської селищної ради на 2022 рік
Інформує:  Ірина Бойко  –  начальник
фінансового відділу

2.  Про  доповнення  переліку  адміністративних  послуг,  що  надаються  через
Центр  надання  адміністративних  послуг  Ворохтянської  селищної  ради,
затверджений  рішенням   Ворохтянської  селищної  ради  №  105-8/2021  від
28.05.2021 р., погодження інформаційних та технологічних карток

Інформує:  Микола  Йосипчук  –
начальник  центру надання
адміністративних послуг

3. Про надання згоди на співробітництво  територіальних громад
Інформує: Ірина Гринюк – начальник
відділу  юридичного  та  кадрового
забезпечення

4.  Про  схвалення  проекту  договору  про  співробітництво  територіальних
громад

Інформує: Ірина Гринюк – начальник
відділу  юридичного  та  кадрового
забезпечення

5.  Про  продовження  дії  договорів  оренди  приміщень  їдалень  Татарівської
гімназії та Ворохтянського ліцею 

Інформує:  Наталія  Костюк  –
начальник  відділу  освіти,  культури,
сім’ї, молоді та спорту

6. Про внесення змін до Статуту   Татарівського закладу дошкільної освіти
(ясел-садка) «Ліщинка»

Інформує:  Наталія  Костюк  –
начальник  відділу  освіти,  культури,
сім’ї, молоді та спорту

7. Про затвердження персонального складу піклувальної ради закладів освіти
Ворохтянської селищної ради

Інформує:  Наталія  Костюк  –
начальник  відділу  освіти,  культури,



сім’ї, молоді та спорту
8. Про перейменування вулиці в смт Ворохта

Інформує:  Ярослав Білоус –  секретар
ради;

9. Про затвердження розпоряджень селищного голови.
Інформує:  Ярослав Білоус –  секретар
ради;

10. Про розгляд земельних питань
Інформує: Світлана Сіщук  –
начальник  відділу  архітектури,
будівництва,  житлово-комунального
господарства та земельних відносин

11. Про детальне планування територій
Інформує: Світлана Сіщук  –
начальник  відділу  архітектури,
будівництва,  житлово-комунального
господарства та земельних відносин

12. Різне

 



УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ)

від 19.07.2022  року                    смт Ворохта                          №_____ - 20/2022

Про зміни до бюджету 
Ворохтянської селищної ради
на 2022 рік

Керуючись ст.  78,  65 Бюджетного кодексу України,  Законом України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  рішенням  сесії  Ворохтянської
селищної  ради №177-17/2021 від  23.12.2021  року   «Про селищний бюджет
Ворохтянської територіальної громади на 2022 рік», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Спрямувати  частину  вільного  залишку  загального  фонду
селищного бюджету в сумі 20 000,00 гривень, що склався станом на 01.01.2022
року,  за  кодом  бюджетної  програми  за  КПКВМБ  3719800  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  державному бюджету  на  виконання програм соціально-
економічного  розвитку  регіонів»  відповідно  до  програми  «Запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій природного і  техногенного характеру та
підвищення  рівня  готовності  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту  Ворохтянської  селищної  ради  2021-2025  роки»  для  ДПРЧ  4
Державного пожежно-рятувального загону в смт. Ворохта

2. Оприлюднити   дане  рішення  в  десятиденний  строк  з  дня  його
прийняття  відповідно  до  частини  четвертої  статті  28  Бюджетного  кодексу
України.

3. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію
селищної ради з питань економіки , фінансів та бюджету (Галину Яновську). 

Селищний голова                                                                       Олег ДЗЕМ’ЮК



УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ)

від 19.07.2022                           смт Ворохта                           № ___ - 20/2022

Про доповнення  переліку
адміністративних  послуг,  що
надаються  через  Центр  надання
адміністративних  послуг
Ворохтянської  селищної  ради
затверджений  рішенням
Ворохтянської  селищної  ради
№  105-8/2021  від  28.05.2021  р.,
погодження  використання  і
затвердження  інформаційних  та
технологічних карток.

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»,  «Про  Перелік  документів  дозвільного  характеру»,  Переліком
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр
надання  адміністративних  послуг,  затвердженим  розпорядженням  Кабінету
Міністрів  України  від  16.05.2014  р.  №  523  (із  змінами), на  виконання
розпорядження  Кабінету Міністрів України  від              18 серпня 2021р.
№969-р «Про внесення  змін до розпорядження Кабінету  Міністрів  України
від 16 травня 2014 р. №523»,  наказом    Державної інспекції архітектури та
містобудування  України  від  16.09.2021  р.  №107    з  метою  забезпечення
відкритості  інформації  про  діяльність  органів  місцевого  самоврядування  та
виконавчої влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання
адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, селищна
рада

В И Р ІШ И Л А:

1.  Доповнити  перелік  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  Центр
надання адміністративних послуг Ворохтянської селищної ради, затверджений
рішенням  селищної  ради  №  105-8/2021  від  28.05.2021  року  розділом  «09.



Послуги   з  дозвільної  системи  у  сфері  господарської  діяльності  »
(додається).
2.  Доповнити  перелік  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  Центр
надання адміністративних послуг Ворохтянської селищної ради, затверджений
рішенням  селищної  ради  №  105-8/2021  від  28.05.2021  року  розділом  «10.
Послуги у сфері державного земельного кадастру» (додається).

3.  Доповнити  перелік  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  Центр
надання адміністративних послуг Ворохтянської селищної ради, затверджений
рішенням  селищної  ради  №  105-8/2021  від  28.05.2021  року  розділом  «11.
Послуги  у  сфері  державної  інспекції  архітектури  та  містобудування»
(додається).
3.1.  Погодити  використання  відділом  ЦНАП  Ворохтянської  селищної  ради
інформаційних та технологічних карток з  адміністративних послуг у сфері
державної інспекції архітектури та містобудування у відповідності до наказу
Державної інспекції архітектури та містобудування України від 16.09.2021 р.
№107

4.  Затвердити  інформаційну  та  технологічну  картку  з  адміністративної
послуги  Присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого  майна  Закон
України «Про врегулювання містобудівної діяльності».

5.  Суб’єктам  виконання  адміністративних  послуг  розробити  та  подати  для
затвердження  і  погодження  на  чергову  сесію  або  засідання  виконавчого
комітету інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами
Ворохтянської селищної ради Юрія Галика.

Селищний  голова                              Олег Дзем’юк



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Ворохтянської 
селищної ради від              
19.07.2022 № ____-20/2022

Доповнення до переліку розділом «09. Послуги  з дозвільної системи у
сфері господарської діяльності »

адміністративних послуг, що надаються
через «Центр надання адміністративних послуг»

Ворохтянської селищної ради

Найменування адміністративної
послуги

Суб’єкти виконання
адміністративної

послуги

Примітка

09. Послуги  з дозвільної системи у сфері господарської діяльності

1.

Видача спеціального дозволу на 
заготівлю деревини під час 
проведення рубок головного 
користування (лісорубного 
квитка)

Івано-Франківське
обласне управління

лісового
господарства

Після
укладання
угоди про

співпрацю та
передачі

інформаційних
та

технологічних
карток



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Ворохтянської 
селищної ради від              
19.07.2022 №____-20/2022

Доповнення до переліку розділом «10. Послуги у сфері державного
земельного кадастру» адміністративних послуг, що надаються через

«Центр надання адміністративних послуг»
Ворохтянської селищної ради

Найменування адміністративної
послуги

Суб’єкти виконання
адміністративної

послуги

Примітка

10. Послуги у сфері державного земельного кадастру

1.

Надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
у формі витягів з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку з  відомостями 
про речові права на земельну 
ділянку, їх обтяження, 
одержаними в порядку 
інформаційної взаємодії з 
Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, та 
відомостями про ділянки надр, 
надані у користування відповідно
до спеціальних дозволів на 
користування надрами та актів 
про надання гірничих відводів, 
одержаними в порядку 
інформаційної взаємодії з 
Держгеонадрами та Держпраці, 
та/або посиланням на документи, 
на підставі яких відомості про 
обмеження у використанні земель
внесені до Державного 
земельного кадастру.

Начальник/
державний

реєстратор відділу
ЦНАП

Після
затвердження
інформаційної

та
технологічної

картки

2 Надання відомостей з 
Державного земельного кадастру 
у формі витягів з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку з  усіма 
відомостями, внесеними до 
Поземельної книги, крім 
відомостей про речові права на 
земельну ділянку, що виникли 

Начальник/
державний

реєстратор відділу
ЦНАП

Після
затвердження
інформаційної

та
технологічної

картки



після 1 січня 2013 р., та 
відомостями про ділянки надр, 
надані у користування відповідно
до спеціальних дозволів на 
користування надрами та актів 
про надання гірничих відводів, 
одержаними в порядку 
інформаційної взаємодії з 
Держгеонадрами та Держпраці, 
та/або посиланням на документи, 
на підставі яких відомості про 
обмеження у використанні земель
внесені
до Державного земельного 
кадастру



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  Ворохтянської 
селищної ради від              
19.07.2022 №____-20/2022

Доповнення до переліку розділом «11. Послуги у сфері державної інспекції
архітектури та містобудування»

адміністративних послуг, що надаються
через «Центр надання адміністративних послуг»

Ворохтянської селищної ради

Найменування адміністративної
послуги

Суб’єкти виконання
адміністративної

послуги

Примітка

11.  Послуги у сфері державної інспекції архітектури та
містобудування

1.

Реєстрація декларації про 
готовність до експлуатації 
об’єкта, будівництво якого 
здійснено на підставі 
будівельного паспорта

Адміністратор/
начальник відділу

ЦНАП

2

Реєстрація  повідомлення  про
початок  виконання  будівельних
робіт,  будівництво  яких
здійснюється  на  підставі
будівельного паспорта

Адміністратор/
начальник відділу

ЦНАП



 ЗАТВЕРДЖЕНО

Сесією Ворохтянської селищної ради
від 19.07.2022 р. №___-20/2022

Селищний голова                  О.Дзем’юк

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України
«Про врегулювання містобудівної діяльності» 

(назва адміністративної послуги)

Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та
земельних відносин Ворохтянської селищної ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру
надання адміністративної

послуги

 Адрес: інд.78596
вул. Незалежності, буд.27                                       
с. Татарів
Ворохтянської селищної ради
Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 
Віддалене робоче місце  
Адрес: інд.78595
вул. Д. Галицького, буд.41 
селище Ворохта
Надвірнянського району 
Івано-Франківської області

2. Графік прийому суб’єктів
звернень ЦНАП

      Час прийому суб’єктів звернень
Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід          
Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід 
Середа                08:00-17:00 без перерви на обід
Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід
П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід
Субота                Вихідний день
Неділя                 Вихідний день
Віддалене робоче місце
Час прийому суб’єктів звернень
    Час прийому суб’єктів звернень
Понеділок          08:00-17:00 без перерви на обід          
Вівторок            08:00-17:00 без перерви на обід 
Середа                08:00-17:00 без перерви на обід
Четвер                08:00-20:00 без перерви на обід
П’ятниця           08:00-16:00 без перерви на обід
Субота                Вихідний день
Неділя                 Вихідний день



3. Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти та

веб-сайт центру надання
адміністративної послуги

 Тел./факс: (03434) 3-52-40
Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua
Електронна пошта: cnap_vorokhta@ukr.net 
Віддалене робоче місце
Тел./факс: (03434) 4-14-55 
Веб-сайт: https://vorokhtianska-rada.gov.ua
Електронна пошта: cnap_vorokhta@ukr.net

            Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України
«Про регулювання містобудівної діяльності»

5. Акти Кабінету Міністрів
України

Постанова КМУ від 07.07.2021 за № 690 «Про 
затвердження порядку присвоєння адрес об’єктам 
будівництва, нерухомого майна»

6. Акти центральних органів
виконавчої влади

7. Акти місцевих органів
виконавчої влади / органів
місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання
адміністративної послуги

 Необхідність присвоєння та зміни поштових адрес 
(поділ з присвоєнням поштових адрес або окремого 
поштового номера) об’єктам будівництва та об’єктам 
нерухомого майна на території Ворохтянської селищної 
ради

9. Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги, а також вимоги до

них

 До  звернення  про  присвоєння  або  зміну  самостійної
поштової адреси додаються такі документи:
-  копія  правовстановлюючого  документу,  який
посвідчує право користування або власності на земельну
ділянку;
- для  фізичних осіб копія паспорта ;
- для юридичної особи та фізичної особи-підприємця –
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
-  документ,  що  засвідчує  відповідність  закінченого
будівництвом  об’єкта  проектній  документації,
державним будівельним нормам, стандартам і правилам
(акт готовності об’єкта в експлуатацію);
- копія технічного паспорта об’єкта нерухомості.

10. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної

послуги

  
  Для  присвоєння  самостійної   поштової  адреси  на
житловий будинок,  об’єкт господарювання звертається
через  ЦНАП  з  заявою  на  ім’я  селищного  голови  з
необхідним пакетом документів. 
   Заява  виноситься  на  розгляд  виконавчого  комітету
керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету,
де  приймається  рішення  про  присвоєння  поштової
адреси  об’єкту  господарювання  або  вмотивована
відмова у його присвоєнні 
    Прийняте виконавчим комітетом рішення передається
до  відділу  архітектури,  будівництва,  житлово-
комунального  господарства  та  земельних  відносин
Ворохтянської  селищної  ради,  який  на  протязі  5



календарних  днів
вносить  відомості  до
Єдиної  державної
електронної системи у
сфері будівництва. 

11. Платність
(безоплатні

сть)
надання

адміністрат
ивної

послуги

безоплатність

1
2.

Строк
надання

адміністрат
ивної

послуги

5 календарних днів
(після прийняття

рішення виконавчим
комітетом про

присвоєння поштової
адреси)

1
3.

Перелік
підстав для
відмови у
наданні

адміністрат
ивної

послуги

неподання
визначеного переліку

документів,

1
4.

Результат
надання

адміністрат
ивної

послуги

1
5.

Способи
отримання
відповіді

(результату
)

інформація про
прийняте рішення
(витяг з реєстру

будівельної діяльності
щодо інформації про

присвоєння адрес
або/чи вмотивована

відмова) передається в
ЦНАП

1
6.

Примітка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сесією Ворохтянської селищної ради 
від 19.07.2022 р. №_____-20/2022

Селищний голова                       О.Дзем’юк



ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України

«Про врегулювання містобудівної діяльності» 
(назва адміністративної послуги)

Відділ архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та
земельних відносин Ворохтянської селищної ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№
з/п

Етапи опрацювання
звернення про надання

адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа
(структурний підрозділ)

Строки
виконання

1 Прийом  заяви  з  пакетом
документів  про  присвоєння
адреси  об’єкту  будівництва/
об’єкту нерухомого майна та їх
передача  до  відділу
архітектури,  будівництва,
житлово-комунального
господарства  та  земельних
відносин  Ворохтянської
селищної ради (далі – Відділ)

Адміністратор  Центру  надання
адміністративних послуг

Протягом 1-го
робочого дня з

дня
надходження

заяви та пакету
документів

2 Реєстрація заяви Протягом 1-го
робочого дня з

дня
надходження

заяви та пакету
документів

3 Прийняття  рішення  щодо
розгляду звернення, резолюція

Селищний голова Протягом 1-го
робочого дня з

дня
надходження

заяви та пакету
документів

4 Прийняття  рішення  про
присвоєння  адреси  об’єкту
будівництва  та  об’єкту
нерухомого майна /про відмову
у  присвоєнні  адреси  об’єкту
будівництва  та  об’єкту
нерухомого майна

Виконавчий  комітет
Ворохтянської селищної ради

Кожній останній
четвер місяця з
дня отримання
заяви та пакету

документів

5 Внесення  відомостей   до
порталу  Єдиної  державної
електронної  системи  у  сфері
будівництва

Начальник відділу архітектури,
будівництва,  житлово-
комунального  господарства  та
земельних відносин

Протягом 5-ти
робочих днів з
дня прийняття

рішення
виконавчим
комітетом

7 Видача   витягу  з  реєстру
будівельної  діяльності  щодо
інформації  про  присвоєння
адрес  з  Єдиної  державної
електронної  системи  у  сфері

Державний  реєстратор  /
Адміністратор  Центру  надання
адміністративних послуг

Не пізніше
наступного

робочого дня з
дати отримання

витягу



будівництва

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги: 25 робочих днів з дня отримання заяви та пакету
документів

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги: в судовому порядку.



`
УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ(ПРОЄКТ)

від 19.07.2022  року                        смт Ворохта                       № _____ - 20/2022

Про надання згоди на 
співробітництво  територіальних 
громад

Керуючись  статтями  25,  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтею  8  Закону  України  «Про  співробітництво
територіальних  громад»,  враховуючи  рішення  виконавчого  комітету
Ворохтянської   селищної  ради  від  30.06.2022  року  № 33  «Про  затвердження
попереднього  висновку  стосовно  відповідності  інтересам  та  потребам
територіальної  громади  пропозиції  щодо  ініціювання  співробітництва
територіальних громад», Ворохтянська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Надати  згоду  на  організацію  співробітництва  територіальної  громади
Ворохтянської об’єднаної територіальної громади через Ворохтянську селищну
раду  в  особі  голови  Дзем’юка  Олега  Михайловича  та  територіальну  громаду
Яремчанської об’єднаної територіальної громади через Яремчанську міську раду
в  особі  міського  голови  Мироняка  Андрія  Івановича  у  сфері  архітектури  та
містобудування.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами      
(секретаря) виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради Ю. ГАЛИКА  

Селищний голова                                                                   Олег ДЗЕМ’ЮК
 



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ(ПРОЄКТ)

від 19.07.2022  року                     смт Ворохта                       № _____ - 20/2022

Про схвалення проекту договору про
співробітництво  територіальних     
громад

Керуючись  статтями  25,  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтею  8  Закону  України  «Про  співробітництво
територіальних  громад»,  враховуючи  рішення  виконавчого  комітету
Ворохтянської   селищної  ради  від  30.06.2022  року  № 33  «Про  затвердження
попереднього  висновку  стосовно  відповідності  інтересам  та  потребам
територіальної  громади  пропозиції  щодо  ініціювання  співробітництва
територіальних  громад»,  та  рішення  про  надання  згоди  на  співробітництво
територіальної громади Ворохтянської об’єднаної територіальної громади через
Ворохтянську  селищну раду в  особі  голови Дзем’юка  Олега  Михайловича  та
територіальну громаду Яремчанської  об’єднаної  територіальної  громади через
Яремчанську міську раду в особі міського голови Мироняка Андрія Івановича у
сфері архітектури та містобудування, Ворохтянська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад у
формі делегування виконання окремих завдань.

2.  Доручити  селищному  голові  Олегу  Дзем’юку  до  01.08.2022  року
підписати договір, вказаний у п. 1 цього рішення.

3.  При формуванні  бюджету  Ворохтянської  селищної  ради  передбачити
відповідні видатки на виконання даного договору.

4.  Установити,  що  Яремчанська  міська  рада  надсилає  Міністерству
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України, для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну колісію з 
питань архітектури, містобудування та земельних відносин (С. Палійчук).

Селищний голова                                                                  Олег ДЗЕМ’ЮК



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ(ПРОЄКТ) 

від 19.07.2022  року                     смт Ворохта                    № _____ - 20/2022

Про продовження дії договорів оренди 
приміщень їдалень Татарівської гімназії  
та Ворохтянського ліцею 

   Розглянувши звернення  директорів Ворохтянського ліцею та Татарівської
гімназії про продовження дії договору оренди комунального майна відповідно
до п.9  ст.. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” сесія
селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

1.  Продовжити  термін  дії  договору  оренди  приміщення  їдальні,  яка
знаходяться  на  першому  поверсі  в  будівлі  Татарівської  гімназії,  загальною
площею 30,4 кв. м,  яке розташоване за адресою: вул. Незалежності, с.Татарів,
Надвірнянського  району  Івано-Франківської  області   для  надання  послуг  з
організації харчування учнів закладів освіти за результатами закупівлі послуг
з організації харчування з Дидинчук У. М.  терміном до 31.12.2022 року..        

2.  Продовжити  термін  дії  договору  оренди   приміщення  їдальні
Ворохтянського  ліцею  загальною  площею  77,6  кв.  м,  яке  розташоване  за
адресою:  вул.  Д.Галицького,  смт  Ворохта,  Надвірнянського  району  Івано-
Франківської  області  для  надання  послуг  з  організації  харчування  учнів
закладів  освіти за  результатами закупівлі  послуг з  організації  харчування з
Дидинчук У. М. терміном до 31.12.2022 року.

3. Директорам закладів освіти укласти додаткові угоди про продовження
строку дії договору оренди.

Селищний голова                                                                       Олег ДЗЕМ’ЮК



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

Восьме демократичнее скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ) 

від 19.07.2022  року                         смт Ворохта                       № _____- 19/2022

Про  внесення  змін  до  Статуту
Татарівського  закладу  дошкільної
освіти (ясел-садка) «Ліщинка»

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Цивільного  кодексу  України,  Господарського  кодексу  України,
статті  25  Закону  України  «Про  освіту»,  Закону  України  «Про  добровільне
об’єднання  територіальних  громад»,  з  метою  приведення  Статуту
Татарівського  закладу  дошкільної  освіти  (ясел-садка)  «Ліщинка»
Ворохтянської  селищної  ради  Надвірнянського  району  Івано-Франківської
області у відповідність згідно закону, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести  зміни  до  Статуту  Татарівського  закладу  дошкільної  освіти

(ясел-садка) «Ліщинка», виклавши розділ ІІІ Статуту в наступній редакції:
«ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
3.1.  Режим  роботи  закладу  освіти  встановлюється  засновником

відповідно  до законодавства України;
3.2.  Заклад  освіти  працює за  п’ятиденним робочим  тижнем протягом

10,5  годин.  Вихідні  дні:  субота,  неділя,  святкові  та  неробочі  дні  впродовж
календарного року;

3.3. Щоденний графік роботи  закладу  освіти: початок роботи закладу
освіти з 7.45,  закінчення – 18.15.»

2. Привести штатний розпис у відповідність згідно з рішенням.
3.  Уповноважити  директора  (завідуючу)  Онуфрак  Г.  М.  провести

державну реєстрацію змін відповідно до даного рішення.
4.  Контроль  за  виконанням цього  рішення покласти  на  відділ  освіти,

культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради (Н. Костюк).

Селищний голова                                            Олег ДЗЕМ’ЮК



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

Восьме демократичнее скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ) 

від 19.07.2022 року                         смт Ворохта                       № _____- 19/2022

Про  затвердження  персонального
складу  піклувальної  ради  закладів
освіти Ворохтянської селищної ради

Відповідно до рішення Ворохтянської селищної ради від 09.12.2021 року
№170-16/2021 «Про створення піклувальної ради та затвердження Положення
про піклувальну раду закладів освіти», керуючись статтею 29 Закону України
«Про  освіту»,  статтею  41  Закону  України  «Про  повну  загальну  середню
освіту», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши клопотання начальника відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та
спорту, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  персональний  склад  піклувальної  ради  закладів  освіти
Ворохтянської селищної ради (далі – піклувальна рада), що додається.

2.  Начальнику  відділу  освіти,  культури,  сім’ї,  молоді  та  спорту
Ворохтянської  селищної  ради  забезпечити  проведення  навчання  для  членів
піклувальної  ради,  ознайомити  із  закладами  освіти,  у  яких  створена
піклувальна рада. 

3.  Контроль  за  виконанням цього  рішення покласти  на  відділ  освіти,
культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради.

Селищний голова                                            Олег ДЗЕМ’ЮК



Додаток 1
до рішення сесії

Ворохтянської селищної ради
від 19.07.2022 р. №____- 20/2022

Персональний склад
піклувальної ради закладів освіти

Ворохтянської селищної ради

  1. Остап’юк Ольга Володимирівна, жителька смт Ворохта.
  2. Одайський Валерій Георгійович, житель смт Ворохта, громадський діяч.
  3. Мотрук Надія Мирославівна, жителька смт Ворохта.
  4. Тараба Олексій Юрійович, житель с. Татарів, приватний підприємець.
  5. Мочерняк Олександра Василівна, жителька с. Татарів.

Секретар ради Ярослав БІЛОУС



УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ)

від 19.07.2022  року                       смт Ворохта                   № _______ - 20/2022

Про перейменування вулиці
 в смт Ворохта

Розглянувши  звернення  жителів  смт  Ворохта  про  перейменування
вулиці Руднєва на вулицю Карпатська від 22.05.2022 року,  керуючись ст. 59
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Ворохтянська
селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Перейменувати в смт Ворохта вулицю Руднєва на вулицю Карпатська.
2.  Дане  рішення  оприлюднити  на  офіційному  сайті  Ворохтянської

селищної ради.
3.  Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську

комісію з розгляду земельних питань, містобудування і екології.

Селищний голова                                                                    Олег ДЗЕМ’ЮК



УКРАЇНА
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 19.07.2022  року                         смт Ворохта                       № ____ - 20/2022

Про затвердження розпоряджень 
селищного голови.

Відповідно  до  Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  розпорядження  селищного  голови,  прийняті  в  міжсесійний
період, а саме:
1.1. з 10.02.2022 року по 19.07.2022 року згідно додатку №1:
– з основної діяльності від №05-р по №34-р;
– кадрові від № 11-к по №68-к

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                                        Олег ДЗЕМ’ЮК



 

Додаток №2
до рішення Ворохтянської селищної ради

від 19.07.2022 року № ____ - 20/2022

З основної діяльності З кадрових питань

від  14.02.2022 року  №  05-р  «Про  затвердження
паспортів бюджетної програми»

від 10.02.2022 року № 11-к «Про надання матеріальної
допомоги Галику Ю.Я.»

від 15.02.2022 року № 06-р «Про надання допомоги
жителям, яким виповнилося 90 і більше років»

від  21.022022 року  №  12-к  «Про  оповіщення
військовозобов’язаних працівників апарату»

від  17.02.2022 року №  07-р «Про відзначення 100-
річчя Ворохтянських трамплінів»

від  21.02.2022 року  №  13-к  «Про  встановлення
надбавки за вислугу років Йоипчуку М.О.»

від  26.02.2022 року  №  08-р  «Про  оповіщення
військовозобов’язаних  (офіцерів  запасу),  які
зареєстровані  та  проживають  на  території
Ворохтянської громади»

від 21.02.2022 року № 14-к «Про виплату матеріальної
допомоги Ясінському Ю.П. та Борисенко М.В,»

від 14.03.2022 року № 09-р «Про здійснення 
окремих заходів правового режиму воєнного стану 
на території Ворохтянської селищної ради»

від  23.02.2022 року  №  15-к  «Про  преміювання
начальників»

від 14.03.2022 року № 09/1-р «Про тимчасове 
розміщення внутрішньо переміщених та/або 
евакуйованих осіб у закладах освіти, що 
фінансуються з бюджету Ворохтянської селищної 
ради»

від  23.02.2022 року  №  16-к  «Про  встановлення
надбавки та преміювання соціального працівника»

від 17.03.2022 року № 10-р «Про затвердження 
переліку видів робіт та об’єктів на території 
селищної ради для відбування покарання у виді 
громадських робіт засудженими та порушниками на 
яких накладено стягнення у виді громадських робіт»

від  23.02.2022 року  №  17-к  «Про  преміювання
працівників апарату»

від 24.03.2022 року № 11-р «Про оповіщення 
військовозобов’язаних, які зареєстровані та 
проживають на території Ворохтянської громади»

від  23.02.2022 року  №  18-к  «Про  преміювання
технічного працівника Аліскерової Т.О.»

від 05.04.2022 року № 12-р «Про закінчення 
опалювального сезону 2021 -2022 років»

від  28.02.2022 року  №  19-к  «Про  надання  відпустки
Мицко Я.П.

від 05.04.2022 року № 13-р «Про затвердження 
плану основних заходів цивільного захисту 
Ворохтянської селищної ради на 2022 рік»

від 04.03.2022 року № 20-к «Про увільнення від роботи
Ткачука  В.М.  у  зв’язку  з  призовом  на  військову
службу»

від 06.04.2022 року № 14-р «Про надання 
щомісячних виплат ветеранам бойових дій ОУН-
УПА»

від  23.03.2022  року  №  21-к  «Про  встановлення
надбавки та преміювання соціального працівника»

від 11.04.2022 року № 15-р «Про здійснення 
окремих заходів правового режиму воєнного стану 
на території Ворохтянської селищної ради»

від  23.03.2022  року  №  22-к  «Про  преміювання
працівників апарату»

від 12.04.2022 року № 16-р «Про організацію та 
проведення весняної толоки»

від  23.03.2022  року  №  23-к  «Про  преміювання
начальників»

від 13.04.2022 року № 17-р «Про створення комісії» від  07.04.2022  року  №  24-к «Про  надання  відпустки
державному реєстратору Боднарук Л.М.»

від 13.04.2022 року № 18-р «Про надання допомоги 
постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»

від 07.04.2022 року № 5-к «Про встановлення надбавки
Зінов’євій Л.І. та Мицко Я.М. за вислугу років»

від 02.05.2022 року № 19-р «Про оповіщення від  20.04.2022  року  №  26-к «Про  преміювання



військовозобов’язаних резервістів оперативного 
резерву першої черги, які зареєстровані та 
проживають та території Ворохтянської 
територіальної громади »

працівників апарату»

від 05.05.2022 року № 20-р «Про створення 
координаційного центру при Ворохтянській 
селищній раді»

від  20.04.2022  року  №  27-к «Про  встановлення
надбавки та преміювання соціального працівника»

від 24.05.2022 року № 21-р «Про зменшення 
субвенції в бюджеті Ворохтянської селищної ради 
на 2022 рік»

від  20.04.2022  року  №  28-к «Про  преміювання
начальників»

від 24.05.2022 року № 21/1-р «Про проходження 
практики»

від 20.04.2022 року № 29-к « Про надання матеріальної
допомоги Йосипчуку М.О. та Савчуку Ю.І.»

від 26.05.2022 року № 22-р «Про затвердження 
паспортів бюджетної програми

від  20.04.2022  року  №  30-к «Про  перміювання
селищного голови в розмірі 20 %»

від 30.05.2022 року № 23-р «Про здійснення заходів 
з інвентаризації МАФів на території Ворохтянської 
селищної ради»

від  29.04.2022 року №  31-к «Про звільнення кочегара
Данчишина М.І.»

від 30.05.2022 року № 24-р «Про проходження 
практики»

від 03.05.2022 року № 32-к «Про надання матеріальної
допомоги Мицко Я.П. та Палійчук М.І.»

від 02.06.2022 року № 25-р «Про надання згоди на 
облаштування виносної торгівлі»

від  06.05.2022  року  №  33-к «Про  надання  відпустки
Алєксєєнко М.М.»

від 07.06.2022 року № 26-р «Про призначення на 
посаду »

від 06.05.2022 року № 34-к «Про надання матеріальної
допомоги Галій С.М.»

від 13.06.2022 року № 27-р «Про зменшення 
субвенції в бюджеті Ворохтянської селищної ради 
на 2022 рік»

від  09.05.2022 року №  35-к «Про відпустки Стефурак
Т.М..»

від 14.06.2022 року № 28-р «Про оповіщення 
військовозобов’язаних (офіцерів запасу), які 
зареєстровані та проживають на території 
Ворохтянської громади»

від  16.05.2022  року  №  36-к «Про  відпустки  Сіщук
С.А..»

від 14.06.2022 року № 29-р «Про оповіщення 
військовозобов’язаних, які зареєстровані та 
проживають на території Ворохтянської громади»

від  23.05.2022  року  №  37-к «Про  преміювання
працівників апарату»

від 20.06.2022 року № 30-р «Про утворення комісії з
обстеження будівель закладів освіти Ворохтянської 
селищної ради»

від  23.05.2022  року  №  38-к «Про  преміювання
начальників»

від  24.06.2022 року  №  30/1-р  «Про  ініціювання
співробітництва територіальних»

від  23.05.2022  року  №  39-к «Про  встановлення
надбавки та преміювання соціального працівника»

від  01.07.2022 року  №  31-р  «Про  скликання
двадцятої  сесії  Ворохтянської  селищної  ради
восьмого демократичного скликання»

від  23.05.2022  року  №  40-к «Про  перміювання
селищного голови в розмірі 10 %»

від  01.07.2022 року  №  32-р  «Про  затвердження
Параметрів  шкільного  громадського  бюджету  в
рамках  реалізації  грантового  проекту  DECIDE
спільно  з  громадською  організацією  «Розвиток
громадянських компетентностей в Україні»»

від 23.05.2022 року № 41-к «Про надання матеріальної
допомоги Білоусу Я.М..»

від 01.07.2022 року № 33-р «Про підготовку проєкту
договору»

від  24.05.2022  року  №  42-к «Про  надання  відпустки
Бойко І.В.»

від 01.07.2022 року № 34-р «Про створення комісії» від  30.05.2022  року  №  43-к «Про  надання  відпустки
Бойчук С.М.»



від 01.06.2022 року № 44-к «Про надання матеріальної
допомоги Бойчук С.М.»

від  01.06.2022  року  №  45-к «Про  надання  відпустки
Попадюк Р.І.»

від 01.06.2022 року № 46-к «Про виплату матеріальної
допомоги Блащуку Н.В.»

від 01.06.2022 року № 47-к «Про виплату матеріальної
допомоги Костюк Н.Г..»

від 02.06.2022 року № 48-к «Про виплату матеріальної
допомоги Стефурак Т.М..»

від 07.06.2022 року № 49-к «Про  прийняття на роботу
Риженко І.С.»

від  15.06.2022  року  №  50-к  «Про  надання  відпустки
Щербанюк П.В..»

від  15.06.2022  року  №  51-к  «Про  надання  відпустки
Ясінському Ю.П.»

від  15.06.2022 року №  52-к «Про звільнення кочегара
Василишина В.І.»

від  15.06.2022 року №  53-к «Про звільнення з посади
Алєксєєнко М.М.»

від  17.06.2022  року  №  54-к «Про  надання  відпустки
Гринюк І.М..»

від  17.06.2022  року  №  55-к «Про  надання  відпустки
Борисенко М.В..»

від 21.06.2022 року № 56-к «Про надання матеріальної
допомоги Благій Н.І та Йосипчук О.І.»

від  23.06.2022  року  №  57-к «Про  преміювання
працівників апарату»

від  23.06.2022  року  №  58-к «Про  встановлення
надбавки та преміювання соціального працівника»

від  23.06.2022  року  №  59-к «Про  преміювання
начальників»

від  27.06.2022  року  №  60-к «Про  направлення  в
службове відрядження Костюк Н.Г.»

від  27.06.2022  року  №  61-к «Про  направлення  в
службове відрядження Йосипчук М.О..»

від  27.06.2022  року  №  62-к  «Про  притягнення  до
дисциплінарної відповідальності»

від  27.06.2022  року  №  63-к «Про  преміювання
селищного голови в розмірі 20 %»

від 27.06.2022 року № 64-к «Про виплату матеріальної
допомоги Бойко І.В.»

від  01.07.2022  року  №  65-к «Про  надання  відпустки
Мицко Я.П.»

від  01.07.2022  року  №  66-к «Про  надання  відпустки
Аліскеровій Т.О..»



від 04.07.2022 року № 67-к «Про надання матеріальної
допомоги Зінов’євій Л.І. та Боднарук Л.М.»

від  11.07.2022 року № 68-к «Про прийняття на посаду
начальника служби у справах дітей Бегей Д.Б.»

Секретар ради                                                                            Ярослав БІЛОУС



УКРАЇНА 
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

від 19.07.2022  року                         смт Ворохта                       № _____-20/2022

Про розгляд земельних питань   

Керуючись  ст.  ст.  12,  118,  121,  198  та  п.1  розділу  Х  Перехідних
положень Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.  35,  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
керуючись    та розглянувши звернення громадян та клопотання підприємств,
установ, організацій, селищна рада   

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  зміни  цільового
призначення:

1.1.  земельної  ділянки  площею  0,2500  га  (кадастровий  номер:
2611091201:14:006:0017)  із  земель  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  в землі житлової та громадської  забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Миру у с.  Татарів, Гурмаку Володимиру Дмитровичу,  жителю м. Надвірна,
вул. Набережна, 3, Івано-Франківської області. 

1.2.  земельної  ділянки  площею  0,2650  га  (кадастровий  номер:
2611040300:21:008:0622)  із  земель  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  в землі житлової та громадської  забудови для будівництва та
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.
Довбуша  у  смт  Ворохта,  Чайці  Тамарі  Миколаївні,  жительці  м.  Узин  вул.
Щепкіна, 7/1 . 

 
2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо

проведення  інвентаризації  та  встановлення  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості):

2.1.  земельної  ділянки  площею  0,1200  га   для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
М.Грушевського у смт Ворохта, Симчичу Михайлу Михайловичу, жителю смт
Ворохта, вул. М. Грушевського, 7.

2.2.  земельної  ділянки  площею  0,1295  га  кадастровий  номер:
2611091201:13:011:0079   для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку господарських будівель та споруд по вул. І. Франка (колишня вулиця



Бащенка) у с. Татарів, Боднаруку Василю Васильовичу, жителю с. Татарів, вул.
І. Франка, 5.

3. Продовжити (поновити) термін дії  договору оренди
землі:

3.1.  підприємцю  Макійчуку  Юрію  Дмитровичу,  адреса
проживання: смт Ворохта, вул. І. Франка, 15 на земельну ділянку
площею 0,1977 га для обслуговування  приміщення деревообробної
майстерні  по  вул.  Д.  Галицького у смт Ворохта  терміном на 10
(десять) років.  

 3.2. ПВКФ «Корона М», юридична адреса: смт Ворохта, вул..
І.  Франка,  15   на  земельну  ділянку  площею  0,0649  га  для
будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  (для
обслуговування  магазину та піцерії-кафе) по вул.  Д. Галицького,
43 у смт Ворохта  терміном на 10 (десять) років.  

3.3.  підприємцю  Капштану  Павлу  Павловичу,  адреса
проживання: с. Яблуниця, вул. Героїв Майдану на земельну ділянку
площею 0,0965 га для обслуговування  приміщення пекарні по вул.
Д. Галицького у смт Ворохта  терміном на 10 (десять) років.

3.4.  ТДВ  «Івано-Франківське  ОПАС»,  юридична  адреса:  м.
Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 30 на земельну ділянку площею
0,0256  га  для  обслуговування  автобусної  станції  по  вул.   Д.
Галицького, 35 у смт Ворохта  терміном на 5 (п’ять) років. 

           4. Відмовити:
4.1. Хмельновій  Наталії  Василівні,  жительці  м.  Харків,  вул.  Ак.

Проскури,  3/7  у  наданні  земельної  ділянки  на  території  Ворохтянської
територіальної  громади  із  земель  запасу  для  будівництва  індивідуального
житлового  будинку,  у  зв’язку  з  відсутністю  на  даний  час  вільних  земель
запасу на території Ворохтянської селищної ради, недотриманням вимог ст.
118 Земельного кодексу України, а також відповідно до підпункту 5 пункту 27
Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача
земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну  власність,  надання
дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з  метою  такої
безоплатної передачі, забороняється).

4.2. Козаруку Василю Івановичу, жителю м. Харків, вул. Ак. Проскури,
3/7  у  наданні  земельної  ділянки на  території  Ворохтянської  територіальної
громади із земель запасу для будівництва індивідуального житлового будинку,
у  зв’язку  з  відсутністю  на  даний  час  вільних  земель  запасу  на  території
Ворохтянської  селищної  ради,  недотриманням  вимог  ст.  118  Земельного
кодексу України,  а  також відповідно до підпункту 5 пункту 27 Перехідних
положень  Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача  земель
державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою, з метою такої безоплатної передачі,
забороняється).

4.3. Смиковському  Андрію  Леонідовичу,  жителю  м.  Обухів,  вул.
каштанова, 13/48 у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  для  подальшої  безоплатної  передачі  її  у
власність,  орієнтовною площею 0,15  га  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по



вул.  Д.  Галицького  в  смт  Ворохта,  відповідно  до п.  7  ст.  118  Земельного
кодексу  України  (місце  розташування  земельної  ділянки  не  відповідає
вимогам  нормативно-правових  актів,  Генерального  плану  смт  Ворохта)  та
підпункту  5  пункту  27  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України
(безоплатна  передача  земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну
власність,  надання  дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з
метою такої безоплатної передачі, забороняється).

4.4. Лембі Ірині Володимирівні, жительці м. Миколаїв, вул. Колодязна,
35а/68  у  наданні  земельної  ділянки  площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд  у
Ворохтянській територіальній громаді, у зв’язку із  недотриманням вимог ст.
118 Земельного кодексу України, а також відповідно до підпункту 5 пункту 27
Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача
земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну  власність,  надання
дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з  метою  такої
безоплатної передачі, забороняється).

4.5. Лембі  Михайлу  Федосійовичу,  жителю  м.  Миколаїв,  вул.
Колодязна,  35а/68  у  наданні  земельної  ділянки  площею  0,15  га  для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд  на  території  Ворохтянської  територіальної  громади,  у  зв’язку  із
недотриманням вимог ст. 118 Земельного кодексу України, а також відповідно
до підпункту 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України
(безоплатна  передача  земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну
власність,  надання  дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з
метою такої безоплатної передачі, забороняється).

4.6. Садію Олегу Івановичу, жителю м. Київ просп. Маяковського 8/88
у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою для одержання
безоплатно у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) розташованої в смт Ворохта, вулиця Грицулівка,
у  відповідності до підпункту 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного
кодексу  України  (безоплатна  передача  земель  державної,  комунальної
власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації
із землеустрою, з метою такої безоплатної передачі, забороняється).

4.7. Хлістунову  В’ячеславу  Вадимовичу,  жителю  с.  Сухі  Яли,  вул.
Садова,  5,  Мар’їнського  району,  Донецької  області,  у  наданні  дозволу  на
розроблення  документації  із  землеустрою  для  одержання  безоплатно  у
власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд
(присадибна  ділянка)  розташованої  в  смт  Ворохта,  вулиця  Грицулівка,  у
відповідності  до  підпункту  5  пункту  27  Перехідних  положень  Земельного
кодексу  України  (безоплатна  передача  земель  державної,  комунальної
власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації
із землеустрою, з метою такої безоплатної передачі, забороняється).

4.8. Калініченко  Віталію  Олеговичу,  жителю  смт  Ворохта,  вул.  Д.
Галицького, 46/12  у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,15  га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд



(присадибна ділянка) розташованої в смт Ворохта, вулиця Миру та у виділенні
земельної  ділянки  орієнтовною  площею  0,10  га  в  межа  смт  Ворохта  для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  у  відповідності  до
підпункту  5  пункту  27  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України
(безоплатна  передача  земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну
власність,  надання  дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з
метою такої безоплатної передачі, забороняється).

4.9. Абрам’як Вікторії Іванівні, жительці смт Ворохта, вул. Заводська,
20/3 у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0087 га (кадастровий номер 2611040300:21:008:0617) для ведення
особистого  селянського  господарства  по  вул.  Заводська  в  смт  Ворохта  та
передачі її у власність,  у  відповідності до підпункту 5 пункту 27 Перехідних
положень  Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача  земель
державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою, з метою такої безоплатної передачі,
забороняється).  

4.10. Абрам’юк Віті Теодорівни, жительці с. Татарів, у наданні дозволу
на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
площею  0,25  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Незалежності
в  с.  Татарів,  в  зв’язку  із  перетином  (накладкою)  земельної  ділянки,  яка
перебуває у власності іншої особи та у відповідності до підпункту 5 пункту 27
Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача
земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну  власність,  надання
дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з  метою  такої
безоплатної передачі, забороняється).  

4.11.  Мартищенко  Галині  Ярославівні,  жительці  смт  Ворохта,  вул.
Височана, 55 у наданні земельної ділянки  для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у
смт Ворохта,  у зв’язку із  недотриманням вимог ст. 118 Земельного кодексу
України, а також відповідно до підпункту 5 пункту 27 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача  земель  державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення
документації  із  землеустрою,  з  метою  такої  безоплатної  передачі,
забороняється).

4.12.  Шпанчук  Вероніці  Павлівні,  жительці  смт  Ворохта,  вул.
Заводська,  23/7  у  наданні  земельної  ділянки   для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку  господарських  будівель  та  споруд
(присадибна ділянка) у смт Ворохта,  у зв’язку із недотриманням вимог ст. 118
Земельного кодексу України,  а  також відповідно до підпункту 5 пункту 27
Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача
земель  державної,  комунальної  власності  у  приватну  власність,  надання
дозволів  на  розроблення  документації  із  землеустрою,  з  метою  такої
безоплатної передачі, забороняється).

 4.13.  Волошинюк  Марії  Василівні,  жительці  с.  Кривопілля,
Верховинського  району,  Івано-Франківської  області  у  наданні  дозволу  на
розроблення  документації  із  землеустрою  для  одержання  безоплатно  у
власність  земельної  ділянки,  площею  0,5134  га  для  ведення  особистого



селянського господарства по вул. Говерлянська (урочище Буков’єла)  в смт
Ворохта,  у  відповідності  до  підпункту  5  пункту  27  Перехідних  положень
Земельного  кодексу  України  (безоплатна  передача  земель  державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення
документації  із  землеустрою,  з  метою  такої  безоплатної  передачі,
забороняється).

4.14.  ГО  Всеукраїнська  організація  «Центр  реабілітації  дітей  з
інвалідністю «Світанок», юридична адреса: м. Херсон, вул. Університетська,
126 (ЄДРПОУ 42352093) у наданні земельної ділянки в постійне користування
на  території  смт  Ворохта  чи  с.  Татарів  під  будівництво  Всеукраїнського
центру реабілітації  та  оздоровлення  дітей з  інвалідністю,  дітей сиріт,  дітей
позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  з  багатодітних  сімей,  дітей  із
малозабезпечених  сімей,  дітей  працівників  органів  внутрішніх  справ  та
військовослужбовців,  які  загинули під-час  виконання службових обов’язків,
в зв’язку із відсутністю земель запасу. 

5.  Продовжити  термін  дії  договору  особистого  строкового  сервітуту
підприємцю  Гвоздянчук  Вікторії  Ярославівні,  жительці  с.  Татарів,  вул.
Курортна,  16/7  на  земельну  ділянку  площею  0,0030  га  для  розміщення
тимчасової  споруди  для  здійснення  підприємницької  діяльності  по  вул.
Незалежності  у  с.  Татарів  терміном на 1  (один)  рік з  урахуванням вимог
комісії із розгляду земельних питань, екології та містобудування (Протокол №
1 від 10.06.2022 року).

5.1.  Відділу  архітектури,  будівництва,  житлово-комунального
господарства  та  земельних  відносин  (С.  Сіщук)  підготувати  договір
особистого  строкового  сервітуту,  здійснити  перерахунок  орендної  плати  за
використання земельної ділянки та вказати умови, вказані в  Протоколі № 1
від 10.06.2022 року.

6.  Дати дозвіл на укладення договору особистого строкового сервітуту
підприємцю  Попадюку  Віктору  Романовичу,  жителю  смт  Ворохта,  вул.
Грушевського,  15  на  земельну  ділянку  площею  0,0090  га  для  розміщення
групи тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності по вул.
Д. Галицького у смт Ворохта  терміном до 08.02.2025 року  (до моменту дії
паспорту прив’язки).

6.1. Відділу  архітектури,  будівництва,  житлово-комунального
господарства  та  земельних  відносин  (С.  Сіщук)  підготувати  договір
особистого строкового сервітуту.

7. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
депутатську комісію з розгляду земельних питань, містобудування і екології.

Селищний голова                                                                    Олег ДЗЕМ’ЮК



УКРАЇНА 
ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме демократичне скликання
Двадцята сесія

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

від 19.07.2022  року                        смт Ворохта                        № ____ - 20/2022

Про детальне планування територій 
Керуючись  ст.ст.  21,  24  Закону  України  «Про  регулювання

містобудівної  діяльності»,  відповідно  до  наказу  Мінрегіону  України  від
16.11.2011 за № 290 (зі змінами від 01.08.2019 за № 171) «Про затвердження
Порядку розроблення містобудівної документації», та розглянувши звернення
громадян,   Ворохтянська селищна рада 

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення детального плану території: 
1.1. Щербюк Олесі Іванівні, жительці смт Ворохта, вул. Руднєва, 36 на

земельну ділянку приватної власності площею 0,3566 га кадастровий номер:
2611040300:19:002:0044  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Руднєва у смт Ворохта.

Визначити  замовником  виконання  детального  плану  території  -
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний  за  фінансування  на  виготовлення  детального  плану
території – Щербюк Олеся Іванівна.

1.2.   Криштафовичу Василю Васильовичу, жителю смт Ворохта, вул. Г.
Хоткевича,  3  на  земельну  ділянку  приватної  власності  площею  1,1038  га
кадастровий  номер:  2611040300:21:004:0106  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Г. Хоткевича у смт Ворохта.

Визначити  замовником  виконання  детального  плану  території  -
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний  за  фінансування  на  виготовлення  детального  плану
території – Криштафович Василь Васильович.

1.3. Бербеничуку  Валентину  Юрійовичу,  жителю  смт  Ворохта,  вул.
Руднєва, 30-а (15) на земельну ділянку приватної власності площею 0,3000 га
кадастровий  номер:  2611040300:19:001:0030  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Руднєва у смт Ворохта.

Визначити  замовником  виконання  детального  плану  території  -
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний  за  фінансування  на  виготовлення  детального  плану
території – Бербеничук Валентин Юрійович.



1.4.  Савчуку  Дмитру  Богдановичу,  жителю  смт  Ворохта,  вул.  О.
Довбуша,  47  б  на  земельну ділянку  приватної  власності  площею 0,0700 га
кадастровий  номер:  2611040300:20:006:0131  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Д. Галицького у смт Ворохта.

Визначити  замовником  виконання  детального  плану  території  -
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний  за  фінансування  на  виготовлення  детального  плану
території – Савчук Дмитро Богданович.

1.5. Лапчак Оксані Дмитрівні, жительці с. Вербів, Підгаєцького району,
Тернопільської  області  на  земельну  ділянку  приватної  власності  площею
0,1042  га  кадастровий  номер:  2611040300:20:001:0378  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Лесі Українки у смт Ворохта.

Визначити  замовником  виконання  детального  плану  території  -
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний  за  фінансування  на  виготовлення  детального  плану
території – Лапчак Оксана Дмитрівна.

1.6. Павлову Олексію Геннадійовичу, жителю м. Івано-Франківськ, вул.
Миколайчука, 22/90 на земельну ділянку приватної власності площею 0,8335
га  кадастровий  номер:  2611040300:19:004:0167  для  будівництва  та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Т. Шевченка у смт Ворохта.

Визначити  замовником  виконання  детального  плану  території  -
виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради.

Відповідальний  за  фінансування  на  виготовлення  детального  плану
території – Павлов Олексій Геннадійович.

2. Затвердити детальний план території:
2.1.  земельної  ділянки  площею  0,1500 га  для  будівництва  та

обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  по  вул.  О.  Довбуша  у  смт  Ворохта,  Матійчуку  Івану
Миколайовичу, жителю смт Ворохта по вул. О. Довбуша, 53-Д.

2.2.  земельної  ділянки  площею  0,1280 га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  по  вул.  Войтул  у  смт  Ворохта,  Щерб’юк  Світлані
Володимирівні, жительці смт Ворохта вул. Д. Галицького, 72. 

2.3.  земельної  ділянки  площею  0,5538 га  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) по вул. О. Довбуша у смт Ворохта, за рахунок земель
приватної  власності  (кадастровий  номер:  2611040300:19:005:0019),  Чайці
Тамарі  Миколаївні,  жительці  м.  Узин,  Білоцерківського  району  Київської
області  вул. Соборна, 46-48. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
депутатську комісію з розгляду земельних питань, містобудування і екології.

Селищний голова                                                                        Олег ДЗЕМ’ЮК
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