
           УКРАЇНА            

Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

П Е Р Е Л І К 

рішень включених у протокол № 1 

засідання виконавчого комітету від 09.02.2021 р. 

 

№ 

п/п 
Назва рішень Дата Індекс 

1.  

Про визначення видів суспільно-корисних робіт та 

переліку об’єктів їх відбування у вигляді суспільно-

корисних робіт протягом 2021 року 

09.02.2021р. 1 

2.  

Про затвердження переліку видів та об’єктів 

суспільно-корисних робіт для порушників, які 

відбуватимуть адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт на 2021 рік 

09.02.2021р. 2 

3.  

Про затвердження переліку видів та об’єктів 

суспільно-корисних робіт для засуджених, які 

відбуватимуть покарання у виді громадських робіт 

на 2021 рік  

09.02.2021р. 3 

4.  

Про затвердження розміру фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за 

запитами на інформацію, та порядку відшкодування 

цих витрат. 

09.02.2021р. 4 

5.  
Про порядок видалення  зелених насаджень на 

території  Рожнятівської селищної ради 
09.02.2021р. 5 

6.  
Про вихід громадян із членів особистого селянського 

господарства. 
09.02.2021р. 6 

7.  

Про надання дозволу на встановлення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької 

діяльності   

09.02.2021р. 7 

8.  
Про надання дозволу на газифікацію господарської 

споруди гр. Ідушкевич Р.І. 
09.02.2021р. 8 

9.  
Про надання дозволу на газифікацію господарської 

споруди гр. Сеничак Н.І. 
09.02.2021р. 9 

10.  
Про надання дозволу на газифікацію господарської 

споруди гр. Заздри М.М. 
09.02.2021р. 10 

11.  
Про надання дозволу на газифікацію господарської 

споруди гр. Сідик Ю. О. 
09.02.2021р. 11 

 

 



12.  
Про присвоєння поштової адреси житловому 

будинку Дутчак М. Ю. 
09.02.2021р. 12 

13.  
Про присвоєння поштової адреси на новозбудований 

гараж Кочкіна Ю.Ю. 
09.02.2021р. 13 

14.  
Про присвоєння поштової адреси для введення в 

експлуатацію приміщення Мицак М.М. 
09.02.2021р. 14 

15.  
Про надання дозволу на підключення до  

централізованого водопостачання 

гр. Побережної О.В. жительки с. Нижній  Струтинь 
09.02.2021р. 15 

16.  
Про надання статусу працюючого та проживаючого в 

гірському населеному пункті. 
09.02.2021р. 16 

17.  
Про затвердження переліку і тарифів на платні 

послуги, які надаються в КНП «Рожнятівська 

багатопрофільна лікарня» РСР 

09.02.2021р. 17 

18.  
Про внесення змін до складу адміністративної комісії 

при Рожнятівській селищній раді 
09.02.2021р. 18 

19.  
Про надання грошової допомоги в зв’язку з 

похованням 
09.02.2021р. 19 

 

 

 

 

 

    

 

   Селищний голова      В.Я.Рибчак 


