
УКРАЇНА    

Рожнятівськаселищна рада 

Івано-Франківськоїобласті 

(п’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада  2021 року         смт.Рожнятів 

№ 462 - 15/2021 

 

Про передачу дитячих майданчиків, що 

знаходяться у комунальній   власності 

Рожнятівської територіальної громади,  

на баланс комунального підприємства   

Рожнятівської селищної ради 

 

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

“Про благоустрій населених пунктів”, Інструкції з проведення технічної 

інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України № 550 від 29.10.2012 р.,, 

враховуючи результати технічної інвентаризації дитячих майданчиків в 

населених пунктах громади та з метою їх належної і безпечної експлуатації, 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Дитячі майданчики, зазначені в додатку 1 до цього рішення, передати 

на баланс коммунального підприємства Рожнятівської селищної ради у 

встановленому законодавством порядку.        

2.Контроль за виконанням рішення покласти  напостійну комісію 

селищної ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, 

транспорту та житлово-комунального господарства (О.Пицків). 

 

 

 

Селищний голова                                                                          Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної 
ради 

від  25.11.2021р. 

№462-15/2021 

 

Дитячі ігрові майданчики Рожнятівської селищної ради 

 

№ 
п/п 

Назва  Населений пункт Елементи 
 

1. Дитячий майданчик с.Топільське Карусель-колесо-1шт 

Карусель-терези-1шт. 

Гірка скатна-1 шт. 

Гойдалка з ланцюгами-1шт. 

Огорожа 

2. Ігровий майданчик с.Вербівка Карусель-колесо-1шт. 

Гойдалка з люльками -2 шт 

Гірка скатна з драбинкою-1 шт. 

Пісочниця-1шт. 

Карусель-терези-1шт. 

3. Дитячий майданчик с.Камінь Карусель-терези -1 шт. 

Карусель-колесо-1шт. 

Гірка скатна з ланцюгами -1 шт 

Гойдалка з люльками -1 шт 

Будиночок-1шт 

4. Дитячий  ігровий  майданчик с.Нижній 

Струтинь 

Карусель-терези-1шт 

Гірка скатна з драбиною-1шт. 

Карусель-колесо-1шт. 

Гойдалка на пружині-1шт. 

5. Дитячий  ігровий  майданчик с.Верхній 

Струтинь 

Гірка скатна з драбиною -1шт. 

Карусель терезт-1шт. 

Гойдалка з ланцюгами-1шт. 

Карусель-колесо-1шт. 

Гойдалка-1шт. 

6. Ігровий майданчик с.Рівня Гірка скатна-1шт. 

Карусель-колесо-1шт. 

Гойдалка з люльками -1шт. 

Гірка скатна з драбинкою-1шт. 

7. Ігровий майданчик с.Слобода -

Рівнянська 

Гойдалка з люльками -1шт. 

Карусель-колесо-1шт. 

Гірка скатна з драбинкою-1 шт 

Гірка скатна -1шт. 

8. Ігрові елементи для  дитячого 

майданчика 

с.Сваричів Гірка скатна-1шт. 

Гойдалка-1шт. 

Гойдалка з люлькамми-1 шт. 

Карусель колесо-2шт. 

Карусель-терези-2шт. 

Пісочниця-1шт. 

Волейбольна сітка-1шт. 

9. Ігрові елементи для  дитячого 

майданчика 

с.Петранка Гірка скатна-1шт 

Карусель-колесо-1шт 

Гойдалка з люльками-1шт. 

Пісочниця-2шт. 

Каруселя-терези-2шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Тетяна МИХАЙЛИШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турнік-1шт 

10. Елементи спортивного 

майданчика 

смт. Рожнятів  Ворота футбольні-2шт. 

Щит баскетбольний-1шт. 

Турнік-1шт 

11. Дитячий майданчик с. Камінь Гойдалка балансир-1шт 

Гойдалка подвійна-1шт 

Карусель з рулем- 1 шт 

Турнік (з висоти) 1шт 

Пісочниця-1шт 

Лавка кольорова 1шт 


	УКРАЇНА

