
           УКРАЇНА            
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень включених у протокол № 5 

засідання виконавчого комітету від  18.05.2021 р. 
 

№ п/п Назва рішень Дата Індекс 

1. 
Про комісію  з  питань техногенно-екологічної 
безпеки   і  надзвичайних  ситуацій 

18.05.2021 60 

2. 
Про комісію з питань найменування 
(перейменування) вулиць населених пунктів 
Рожнятівської селищної ради 

18.05.2021 61 

3. 
Про створення постійно діючої комісії зі 
встановлення факту отруєння бджіл на території  
Рожнятівської територіальної громади 

18.05.2021 62 

4. 
Про  затвердження  Положення  про селищну  
комісію  з питань  евакуації  

18.05.2021 63 

5. 
Про визначення способів  участі батька у вихованні 
та спілкуванні з малолітніми дітьми  

18.05.2021 64 

6. 
Про виконання батьківських обов’язків щодо 
малолітніх дітей 

18.05.2021 65 

7. 
Про надання статусу проживаючого в гірському 
населеному пункті 

18.05.2021 66 

8. 
Про надання статусу проживаючого в гірському 
населеному пункті гр. Стахник Н.А., яка проживає в 
смт. Рожнятів без реєстрації 

18.05.2021 67 

9. 
Про надання статусу проживаючого в гірському 
населеному пункті гр. Кицман Я.В.., який проживає 
в с. Камінь без реєстрації 

18.05.2021 68 

10. 
Про надання грошової допомоги у зв’язку з 
похованням сина гр. Цебер Г.М. 

18.05.2021 69 

11. 
Про присвоєння поштової адреси на будинок 
садибного типу гр. Паламар Р.Я. 

18.05.2021 70 

12. 
Про надання дозволу на газифікацію житлового 
будинку гр. Біланина С.Б. 

18.05.2021 71 

 



13. 
Про надання дозволу на газифікацію житлового 
будинку гр. Чайка Р.О. 

18.05.2021 72 

14. 
Про вихід громадян із членів особистого 
селянського господарства. 

18.05.2021 73 

15. 

Про надання дозволу на встановлення тимчасової 
споруди для провадження підприємницької 
діяльності гр. Дідохи В.Я. 

18.05.2021 74 

16. 

Про надання дозволу на встановлення тимчасової 
споруди для провадження підприємницької 
діяльності гр. Василинюк О.М. 

18.05.2021 75 

17. 

Про продовження терміну дії паспорта прив’язки 
тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності гр. Паламар Р.Я. 

18.05.2021 76 

18. 

Про продовження терміну дії паспорта прив’язки 
тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності гр. Гулянич М.В. 

18.05.2021 77 

19. Різне 18.05.2021  

 
 
 
 
  Селищний голова                                      Василь РИБЧАК 


