
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від ___22 вересня____ 2014р. №___59-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 25 вересня 2014 року о 12.00 

год. 

2. Затвердити План проведення Дня депутата в районній раді (додається). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого апарату районної ради Василя Магнича. 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Маківничук 

 

 

 

 

 
 

 

         

 



     Додаток 

до розпорядження 

голови районної ради 

від __22 вересня__2014р. № _59-р__ 

 

ПЛАН 

проведення Дня депутата в районній раді 

25 вересня 2014 року 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради       Василь Магнич 

№ 

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 Інформація про часткову мобілізацію 

військовозобов’язаних Косівсько-

Верховинського об’єднаного районного 

військового комісаріату у Збройні Сили 

України для участі в 

антитерористичній операції з метою 

захисту суверенітету Української 

держави та рішення РНБО від 28 

серпня 2014 року щодо поновлення 

призову на строкову військову службу 

у Збройні Сили України восени 

поточного року. 

Сергій Луцюк 

Військовий комісар 

Косівсько-

Верховинського 

об’єднаного районного 

військового комісаріату 

 

3. 12.30 – 12.50 Сучасні види послуг Служби 

зайнятості роботодавцям та зайнятим і 

незайнятим громадянам. 

Василь Федюк 

Начальник районного 

Центру зайнятості 

4. 12.50 – 13.10 Про перевезення пільгових категорій 

населення на території Верховинського 

району та шляхи виходу з критичної 

фінансової ситуації Верховинського 

АТП (П.П.Баран). 

Володимир Баран 

Приватний підприємець 

 

Василь Кімейчук 

Начальник управління 

праці та соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

5. 13.10 – 13.20 Про питання, які вносяться на розгляд 

двадцять шостої сесії районної ради 

шостого демократичного скликання. 

Іван Маківничук 

Голова районної ради 

6. 13.30  Засідання постійних комісій районної 

ради з розгляду питань, що вносяться 

на розгляд двадцять шостої сесії 

районної ради шостого демократичного 

скликання. 

Голови постійних 

комісій районної ради 


