
           УКРАЇНА            
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 
П Е Р Е Л І К 

рішень включених у протокол № 7 
засідання виконавчого комітету від  13.07.2021 р. 

 

№ 
п/п 

Назва рішень Дата Індекс 

1. 

Доповідь начальника фінансового відділу 
Р.Баричка  про виконання бюджету селищної 
ради за І півріччя 2021 року (згідно плану роботи 
виконкому селищної ради на ІІ півріччя 2021р.) 

13.07.2021 протокольно 

2. 

Доповідь директора Рожнятівського 
комунального підприємства С. Дубини про стан 
благоустрою в населених пунктах громади 
(згідно плану роботи виконкому селищної ради 
на ІІ півріччя 2021р.) 

13.07.2021 протокольно 

3. 
Про доповнення до плану роботи виконавчого 
комітету Рожнятівської селищної ради на ІІ 
півріччя 2021 року 

13.07.2021 93 

4. 
Про затвердження складу Опікунської ради при 
виконавчому комітеті Рожнятівської селищної 
ради в новій редакції  

13.07.2021 94 

5. 
Про створення міждисциплінарної команди для 
організації соціального захисту дітей 

13.07.2021 95 

6. 
Про затвердження Положення про порядок 
відбору та направлення дітей на оздоровлення та 
відпочинок 

13.07.2021 96 

7. 
Про внесення змін до складу Координаційної 
ради у справах дітей 

13.07.2021 97 

8. 

Про затвердження протоколу засідання місцевої 
комісії з питань формування пропозицій щодо 
потреби в субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

13.07.2021 98 

9. 
Про встановлення порядку участі батька у 
вихованні дитини 

13.07.2021 99 

10. 
Про надання дозволу на прийняття відчуженої 
частки статутного капіталу майна Товариства   
неповнолітньому 

13,07,2021 100 

11. 
Про виконання батьком своїх обов’язків щодо 
малолітніх дітей 

13.07.2021 101 

 



12. 
Про внесення змін до складу Мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги 

13.07.2021 102 

13. 

Про затвердження Положення про порядок 
видачі посвідчень реабілітованим, які мають 
право на пільги, передбачені Законом України 
“Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 
років“ 

13.07.2021 103 

14. 

Про затвердження Положення про конкурсну 
комісію з призначення управителя 
багатоквартирних будинків на території 
Рожнятівської селищної ради та складу 
конкурсної комісії 

13.07.2021 104 

15. 
Про доцільність призначення Сідика М.І. 
опікуном над дядьком Сідиком Б.В. при умові 
визнання його недієздатним в судовому порядку 

13.07.2021 105 

16. 
Про надання дозволу на влаштування дитячого 
майданчика в с. Сваричів 

13.07.2021 106 

17. 
Про надання грошової допомоги у зв’язку з 
похованням сина гр. Жолобак О.В. 

13.07.2021 107 

18. 
Про присвоєння поштової адреси на будівництво 
індивідуального  житлового будинку гр. 
Соломчак В.В. 

13.07.2021 108 

19. 
Про присвоєння поштової адреси на будівництво 
індивідуального  житлового будинку гр. Мацюк 
О.Я. 

13.07.2021 109 

20. 
Про присвоєння поштової адреси земельній 
ділянці для ведення індивідуального садівництва 
гр. Мацюк О.Я. 

13.07.2021 110 

21. 
Про встановлення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності гр. 
Лагойди В.С. 

13.07.2021 111 

22. 
Про встановлення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності гр. 
Мельник О.М. 

13.07.2021 112 

23. 
Про встановлення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності гр. 
Паньків В.Я.  

13.07.2021 113 

24. 
Про надання статусу працюючого та 
проживаючого в гірському населеному пункті 

13.07.2021 114 

25. Різне 13.07.2021  

 
 
  Селищний голова                                      Василь РИБЧАК 


