
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від ___22 серпня___2014р. №___50-р__ 

селище Верховина 

 

Про нагородження з нагоди 

відзначення в районі 

23-ї річниці Незалежності України 

 

З нагоди відзначення в районі 23-ї річниці Незалежності України, та 

відповідно до рішень районної ради від 14.11.2008 року «Про затвердження 

Положення про Подяку, Грамоту і Пам’ятний іменний подарунок 

Верховинської районної ради», від 25.06.2010 року «Про нагороду 

Верховинської районної ради» та керуючись Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

1. Нагородити з нагоди відзначення в районі 23-ї річниці Незалежності 

України нагородою Верховинської районної ради «Почесна медаль «За 

заслуги перед територіальною громадою району»: 

- Мацепа Дмитра Руслановича – учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Білоберізка, Верховинського району; 

- Сем’яна Андрія Васильовича – учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Кривопілля, Верховинського району; 

- Могорука Івана Васильовича – учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Криворівня, Верховинського району; 

- Дарійчука Артура Йосиповича - учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Зелене, Верховинського району; 

- Жовтяка Андрія Сергійовича - учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Зелене, Верховинського району; 

- Зітинюка Любомира Васильовича - учасник бойових дій в АТО, 

житель с.Зелене, Верховинського району; 

- Лабюка Юрія Юрійовича - учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Зелене, Верховинського району; 

- Гаврилюка Юрія Юрійовича - учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Явірник, Зеленської сільської ради, Верховинського району; 

- Зеленчука Руслана Васильовича - учасник бойових дій в АТО, 

житель с.Явірник, Зеленської сільської ради, Верховинського району; 



- Кутащука Миколу Романовича - учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Явірник, Зеленської сільської ради, Верховинського району; 

- Осічного Андрія Васильовича - учасник бойових дій в АТО, житель 

с.Явірник, Зеленської сільської ради, Верховинського району; 

- Князького Ореста Миколайовича – колишнього директора 

Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівника гуртка Центру дитячої юнацької 

творчості; 

- Паньків Ганну Володимирівну – керівника зразкового 

танцювального колективу «Арніка». 

 

2. Нагородити Подякою Верховинської районної ради: 

- Форділь Ольгу Дмитрівну – почесного голову Верховинської 

районної організації «Союз Українок» за високий рівень патріотизму, 

багаторічне служіння Україні, усвідомлення власної причетності до боротьби 

за духовне очищення та будівництво Соборної та Незалежної України. 

 

3. Нагородити Грамотою Верховинської районної ради: 

- Баюрака Івана Васильовича – токаря ТзОВ СП «Крона» за високий 

професіоналізм та багаторічну сумлінну працю; 

- Бельмегу Наталію Іванівну – медсестру терапевтичного кабінету 

районної поліклініки за сумлінну працю; 

- Білоногову Ганну Петрівну – секретаря-друкарку Верховинської 

селищної ради за 30-річну сумлінну працю, активну участь у соціально-

економічному і культурному розвитку селища; 

- Бойчук Оксану Іванівну – головного спеціаліста з питань фінансово-

економічної роботи та бухгалтерського обліку державної податкової 

інспекції у Верховинському районі за високий професіоналізм та  сумлінну 

працю; 

- Ватуйчака Юрія Миколайовича – провідного фахівця з екологічної 

освіти Національного природного парку «Верховинський», голову 

громадської екологічної організації «Еко-Черемош» за сумлінне виконання 

професійних обов’язків, високу професійну майстерність; 

- Вахновську Ларису Юріївну – голову комісії з питань освіти, 

дошкільного виховання молоді і спорту Народної ради за громадянську 

мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії; 

- Гапчука Олега Івановича - активного учасника Революції Гідності за 

громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад 

демократії; 

- Готич Ярославу Іванівну - активну учасницю Революції Гідності за 

громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад 

демократії; 

- Гречука Івана Івановича – депутата Верховинської районної ради за 

активну депутатську діяльність, значний особистий внесок у становлення 

Незалежності України, утвердження її суверенітету; 



- Джурака Мирослава Івановича – приватного підприємця, 

громадського діяча за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання 

конституційних засад демократії; 

- Зузяка Василя Миколайовича - активного учасника Революції 

Гідності за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання 

конституційних засад демократії; 

- Іванійчук Валентину Василівну – заступника голови Народної ради з 

гуманітарних питань, заступника директора Верховинського ліцею за 

громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад 

демократії; 

- Ілійчук Ганну Онуфріївну – активну учасницю Революції Гідності за 

громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад 

демократії; 

- Ілюка Дмитра Васильовича – учасника Народної ради за 

громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад 

демократії; 

- Кречуняка Василя Васильовича – учасника комісії з питань освіти, 

дошкільного виховання молоді і спорту Народної ради, заступника директора 

Верховинського коледжу туризму і готельного господарства за громадянську 

мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії; 

- Максимко Романа Яковича – електромонтера з суміщенням водія 

ОВБ філії ПАТ «Верховинський РЕМ» за сумлінне виконання професійних 

обов’язків, високу професійну майстерність; 

- Олексюка Артема Васильовича – інспектора з охорони природно-

заповідного фонду Буркутського природоохоронного науково-дослідного 

відділення Національного природного парку «Верховинський» за сумлінне 

виконання професійних обов’язків, високу професійну майстерність; 

- Потяка Івана Івановича – учасника комісії з питань національного і 

духовного відродження, культури та засобів масової інформації Народної 

ради за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних 

засад демократії; 

- Русняк Іванну Миколаївну – депутата Верховинської районної ради, 

спеціаліста-землевпорядника Верховинської селищної ради за активну 

депутатську діяльність, значний особистий внесок у становлення 

Незалежності України, утвердження її суверенітету; 

- Сливчука Дмитра Захаровича – голову районної станиці братства 

вояків УПА за активну громадську діяльність, значний особистий внесок у 

становлення Незалежності України, утвердження її суверенітету; 

- Сусяк Оксану Миколаївну – голову комісії з питань національного і 

духовного відродження, культури та засобів масової інформації Народної 

ради за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних 

засад демократії; 

- Текинюка Петра Васильовича – заступника координатора ГО 

«Народна Самооборона» за громадянську мужність, патріотизм, 

відстоювання конституційних засад демократії; 



- Харука Миколу Васильовича – лісничого Верховинського лісництва 

Верховинського районного лісгоспу за високий професіоналізм та  сумлінну 

працю; 

- Хацюк Ганну Дмитрівну – головного бухгалтера Верховинського 

водопровідно-каналізаційного підприємства за багаторічну сумлінну працю, 

вагомий внесок у розвиток підприємства; 

- Щирського Олександра Івановича – завідуючого хірургічним 

відділом Верховинської центральної районної лікарні за багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм; 

- Юряка Івана Васильовича – координатора ГО «Народна 

Самооборона» за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання 

конституційних засад демократії. 

 

4. Начальнику відділу обліку і звітності та комп’ютерного забезпечення 

виконавчого апарату районної ради М.Кермощук виплатити одноразові 

грошові винагороди в сумі – О.Форділь 100 (сто) грн. та нагородженим 

Грамотою Верховинської районної ради згідно п.3 даного розпорядження в 

сумі – по 50 (п’ятдесят) грн. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого апарату районної ради В.Магнича. 

 

 

            Підстава: листи – подання підприємств, установ та організацій. 

 

 

 

 

Голова районної ради      Іван Маківничук 

 

 

 

 


