
 

УКРАЇНА  

 

Рожнятівська селищна рада 

 Івано-Франківської області 

(тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 30 вересня 2021 року              смт. Рожнятів 

№ 338 - 13/2021 

 

Про утворення старостинських 

округів Рожнятівської селищної 

ради 

 

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

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку 

з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» № 1638-IX від 

14.07.2021р., з метою приведення у відповідність актів селищної ради з 

нормами діючого законодавства, визначення просторових меж діяльності 

старост щодо належного захисту прав, свобод та інтересів жителів населених 

пунктів, що увійшли до Рожнятівської селищної ради, враховуючи рішення 

Рожнятівської селищної ради від 08.12.2020 № 15-1/2020 «Про затвердження 

старост», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити на території Рожнятівської селищної ради 7 старостинських 

округів: 

■ Сваричівський старостинський округ з центром в селі Сваричів, що 

складається з села Сваричів; 

■ Нижньострутинський старостинський округ з центром в селі 

Нижній Струтинь, що складається з села Нижній Струтинь; 

■ Верхньострутинський старостинський округ з центром в селі 

Верхній Струтинь, що складається з села Верхній Струтинь; 

■ Рівнянський старостинський округ з центром в селі Рівня, що 

складається з сіл Рівня, Слобода-Рівнянська; 

■ Каміньський старостинський округ з центром в селі Камінь, що 

складається з села Камінь; 

■ Вербівський старостинський округ з центром в селі Вербівка, що 

складається з сіл Вербівка, Топільське; 

 

 



■ Петранківський старостинський округ з центром в селі Петранка, 

що складається з села Петранка. 

2. Вважати: 

■ Старосту села Сваричів, Рибчака Михайла Йосиповича - старостою 

Сваричівського старостинського округу 

■ Старосту села Нижній Струтинь, Кравціва Андрія Зіновійовича - 

старостою Нижньострутинського старостинського округу 

■ Старосту села Верхній Струтинь, Шурла Ігора Анатолійовича - 

старостою Верхньострутинського старостинського округу 

■ Старосту сіл Рівня, Слобода-Рівнянська, Шевчук Наталію Йосипівну - 

старостою Рівнянського старостинського округу 

■ Старосту села Камінь, Федоріва Дмитра Андрійовича - старостою 

Каміньського старостинського округу 

■ Старосту сіл Вербівка, Топільське, Варварука Юрія Івановича - 

старостою Вербівського старостинського округу; 

■ Старосту села Петранка, Лесюка Івана Володимировича - старостою 

Петранківського старостинського округу 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови – Сологуб В.В.. 

Селищний голова                                                                      Василь РИБЧАК 

 


	ВИРІШИЛА:

