
 

 

 

  УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
   
 

«_15__»___травня____2014р №____27-р/122___ 

селище Верховина 

 

Про інвентаризацію об’єктів  та 

майна спільної власності 

територіальних громад району 

 

Відповідно до статті 16 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, з метою уточнення 

обліку об’єктів  та майна спільної власності територіальних громад району:  
1. Провести  інвентаризацію об’єктів та майна спільної власності 

територіальних громад району. 

2. Затвердити склад комісії районної ради із інвентаризації об’єктів та 

майна спільної власності територіальних громад району (додаток). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого апарату районної ради В.Магнича та керівника 

апарату райдержадміністрації В. Бровчука 

 

 

 

Голова районної                                                            Голова районної  

державної адміністрації                                               ради         

  

                     Ярослав Скуматчук                                                Іван Маківничук 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови районної ради 

та голови райдержадміністрації 

№ _27-р/122_ від __15 травня 2014_ року. 

 

Склад комісії районної ради із інвентаризації об’єктів та майна спільної 

власності територіальних громад району 

 

Голова комісії – Нагірняк Василь Васильович – заступник керуючого 

справами виконавчого апарату районної ради. 

Член комісії – Кавінський Володимир Іванович - начальник відділу 

правового забезпечення та комунального майна виконавчого апарату 

районної ради. 

Член комісії – Кікінчук Юрій Ярославович - головний спеціаліст з питань 

кадрової роботи, правового забезпечення, захисту прав споживачів та 

поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату районної ради. 

Член комісії – Юр’єв Ігор Михайлович – начальник юридичного відділу 

райдержадміністрації. 

Член комісії – .Минайлюк Василь Миколайович – начальник управління 

економіки райдержадміністрації. 

Член комісії – Ванджурак Юрій Іванович – депутат районної ради, голова 

постійної комісії районної ради з питань  будівництва, інфраструктури, 

житлово- комунального та дорожнього господарства ( за згодою). 

Член комісії.-.Коржук Василь Іванович – депутат районної ради, заступник 

голови постійної комісії районної ради мандатної, з питань депутатської 

діяльності та етики, захисту прав людини, законності і правопорядку (за 

згодою). 

Член комісії – Гергелюк Тетяна Володимирівна.-.Член народної ради (за 

згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                     В. Магнич 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                        В. Бровчук 

 


