
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від ___15 травня____ 2014р. №___28-р___ 

селище Верховина 

 

 

Про День депутата  

в районній раді 

 

 Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України « Про статус 

депутатів  місцевих рад», пункту 6 частини шостої статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації вивчення 

депутатами районної ради законодавства, досвіду роботи, забезпечення 

депутатів довідково-інформаційними матеріалами та проектами рішень для 

підготовки роботи сесії: 

1. Провести День депутата в районній раді 19 травня 2014 року о 12.00 

год. 

2. Затвердити План проведення Дня депутата в районній раді 

(додається). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника керуючого справами виконавчого апарату районної ради Василя 

Нагірняка. 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Маківничук 

 

 

 
 

 

 

 



     Додаток 

до розпорядження 

голови районної ради 

від __15 травня_2014р. № _28-р__ 

 

 

ПЛАН 

проведення Дня депутата в районній раді 

19 травня 2014 року 

 

№ 

п/п 

Час 

проведення 

Тема виступу  Доповідачі 

1. 12.00-12.10 Відкриття Дня депутата в районній 

раді. 
Іван Маківничук 

Голова районної ради  

2. 12.10 – 12.30 Про звернення жителів сіл 

Голошино, Гринява та Біла Річка 

щодо будівництва міні-ГЕС у 

басейні річки Білий Черемош. 

Олексій Федорчак 

Голошинський 

сільський голова; 

 

Юрій Дроняк 

Гринявський сільський 

голова; 

 

Петро Федорчук 

Яблуницький сільський 

голова; 

 

Дмитро Стефлюк 

Заступник директора з 

наукової роботи НПП 

«Верховинський»; 

 

Ярослав Зеленчук 

Начальник відділу НПП 

«Верховинський»; 

 

Андрій Мельничук 

Представник рафтинг-

клубу, м.Тернопіль; 

 

Андрій Мельничукк 

Представник 

територіальної громади 

с.Голошино. 



 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату районної ради     Василь Нагірняк 

3. 12.30 – 12.50 Про стан та перспективи 

використання полонин за межами та 

в межах населених пунктів району, 

встановлення ставок орендної плати 

за використання земельних ділянок. 

Володимир Озарко 

начальник відділу 

Держземагенства у 

Верховинському районі; 

 

Олег Величко 

начальник управління 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації; 

 

Іван Слижук 

Голова Асоціації 

фермерів району; 

 

Іван Мойсюк 

Голова ради 

сільськогосподарських 

виробників району. 

4. 12.50 – 13.00 Про питання, які вносяться на 

розгляд позачергової двадцять 

четвертої сесії районної ради 

шостого демократичного скликання. 

Іван Маківничук 

Голова районної ради 

5. 13.00  Засідання постійних комісій 

районної ради з розгляду питань, що 

вносяться на розгляд позачергової 

двадцять четвертої сесії районної 

ради шостого демократичного 

скликання. 

Голови постійних 

комісій районної ради 


