
 

                   

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  09  березня 2017 року 

селище Верховина 
 

Про звернення 

районної ради 

 

 Відповідно до статей  43 та 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши звернення ГО «Товариства бойових 

побратимів Гуцульщини» на засіданні постійної комісії районної ради з 

питань прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході 

України та їх сімей (протокол №8 від 07.03.2017р.), з метою забезпечення 

учасників бойових дій земельними ділянками для будівництва та 

обслуговування житла,  районна рада 

 

вирішила: 
 

1. Схвалити звернення районної ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Івано-Франківської обласної 

ради, Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо 

відшкодування їм вартості земельної ділянки у грошовій формі. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника районної 

ради І.Маківничука. 

 

 

Голова районної ради                                                               Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Президенту України 
 

Кабінету міністрів України 
 

Верховній Раді України 
 

Івано-Франківській обласній раді 
 

Івано-Франківській обласній 

державній  адміністрації 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

За час проведення антитерористичної операції на Сході України 

прийнято ряд законодавчих актів, якими передбачено надання пільг 

військовослужбовцям та членам їх сімей, що гарантують в економічній, 

соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. Зокрема пунктом 14 

частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» передбачено першочергове відведення 

учасникам бойових дій земельних ділянок для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва і городництва. 

Однак виконання даної законодавчої норми унеможливлене 

відсутністю земель запасу комунальної власності у межах району, з яких 

могли б бути виділені земельні ділянки для військовослужбовців Збройних 

сил України, інших військових формувань та членів їх сімей, які беруть 

(брали) участь у виконанні завдань щодо здійснення антитерористичної 

операції. 

Ми, депутати Верховинської районної ради, просимо Вас розглянути у 

встановлений законодавством термін клопотання ГО «Товариства бойових 

побратимів Гуцульщини» щодо відшкодування їм вартості земельної ділянки 

у грошовій формі у разі неотримання земельної ділянки відповідно до 

чинного законодавства. 

 

                                                         Прийнято на VII сесії районної ради 

                                                         VII демократичного скликання 

                                                          від  09 березня 2017 року 

 

 

 
 



 

                   

 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 

 

        Р І Ш Е Н Н Я 

від 09 березня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради 

 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», районна рада  

 

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України Гройсмана 

В.Б., голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики та комунальних послуг Вовка Д. В. щодо зниження тарифу 

на електроенергію, скасування плати за підключення до електромереж та 

збільшення ліміту в опалювальний сезон для  населення, яке проживає в 

житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку 

електроопалювальними установками до 5000 кВт год електроенергії на 

місяць для всіх будинків, не газифікованих природним газом і в яких відсутні 

або не функціонують системи центрального теплопостачання в населених 

пунктах, на які поширюється  дія Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні» ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради народному депутату України  

Солов’ю Ю.І., Надвірнянській, Коломийській, Косівській, Долинській, 

Рожнятівській районним радам, Яремчанській міській раді Івано-

Франківської області, Вижницькій, Путильській, Сторожинецькій районним 

радам Чернівецької області, Рахівській, Воловецькій, Міжгірській районним 

радам Закарпатської області, Сколівській, Турківській, Старосамбірській, 

Стрийській районним радам Львівської області, Асоціації органів місцевого 

самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 

звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

   Голова районної ради                                                  Іван Шкіндюк 

 

 
   

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339


Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Голові  Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг 

Вовку Д. В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані значним 

подорожчанням тарифу на електроенергію, спричиненим прийняттям 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг постанови від 26.02.2015 № 220 «Про 

встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню». 

Верховинський район не газифікований і основним джерелом 

енергозабезпечення  для задоволення комунально-побутових та санітарно-

гігієнічних потреб є електроенергія та дрова.  Лише на ці потреби на 

території району вирубується більше 100 тисяч метрів кубічних деревини, що 

приводить до неконтрольованих вирубок, значного знеліснення Карпат та 

виникнення загрози ерозії та зсувів. 

Українські Карпати завжди були чудовим, екологічно-чистим регіоном, 

перлиною та легенями України та всієї східної Європи. Один гектар зелених 

насаджень за одну добу поглинає 200 літрів вуглекислого газу та виділяє в 

атмосферу кисень, достатній для підтримки життєдіяльності тридцяти 

чоловік.  

Населення не газифікованих населених пунктів Українських Карпат не 

має можливості користуватись газом, і значне подорожчання електроенергії, 

що відбувається в останні роки, унеможливлює її використання для 

задоволення комунально-побутових та санітарно-гігієнічних потреб, а це в 

свою чергу призводить до збільшення використання лісу в якості паливних 

дров. Це подорожчання також призводить до зубожіння населення та 

викликає незадоволення жителів і може призвести до акцій протесту. А ці 

об’єми деревини могли би бути використані в якості сировини для 

виробництва товарів народного вжитку та в результаті збільшення 

бюджетних надходжень.  

Верховинська районна рада просить Кабінет Міністрів і Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, знизити тариф на електроенергію, скасувати плату за 

підключення до електромереж та збільшити ліміт в опалювальний сезон для 

населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому 

порядку електроопалювальними установками до 5000 кВт год електроенергії 

на місяць для всіх будинків, не газифікованих природним газом і в яких 

відсутні або не функціонують системи центрального теплопостачання в 

населених пунктах, на які поширюється дія Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні», що дасть можливість для задоволення 

http://www.nerc.gov.ua/?id=13339
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-15/paran8#n8


комунально-побутових та санітарно-гігієнічних потреб використовувати 

електроенергію. 

Це сприяло би зменшенню соціальної напруги, покращенню 

екологічного стану, запобіганню масового вирубування лісів і відповідно 

зменшенню руйнівних наслідків стихійних лих, повеней, зсувів, а в 

результаті - зменшенню бюджетних витрат на їх ліквідацію та підвищенню 

авторитету центральних органів влади. 

 

Прийнято на сьомій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

09 березня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

                                                                                       

               

 
       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома  сесія) 
       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09  березня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про звернення районної ради  

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

 

1.Схвалити звернення районної ради до Білоберізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади, щодо передачі частини медичної 

субвенції для здійснення видатків на вторинну медичну допомогу до 

районного бюджету. 

 

2. Відповідь на звернення подати районній раді у місячний термін. 

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

 

Голова районної ради       Іван Шкіндюк 

 



  Додаток до рішення     

  районної ради   

  від  09.03. 2017 року 

 

 

       Білоберізькій сільській раді 

        об’єднаної територіальної 

        громади 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Верховинської районної ради, стурбовані  ситуацією, яка 

склалася з фінансуванням медичної галузі району, а саме Верховинської 

центральної районної лікарні. 

Враховуючи, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 28 

грудня 2016 року № 1007 «Про внесення змін до пункту 5 Порядку та умов 

надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

ради об’єднаних територіальних громад передають кошти субвенції для 

здійснення видатків на вторинну медичну допомогу до бюджету відповідного 

району в обсязі не менше як 60 відсотків обсягу субвенції, передбаченої для 

об’єднаних територіальних громад, які об’єдналися на базі  районів. 

Виходячи з вищенаведеного просимо передати частину медичної 

субвенції передбаченої для Білоберізької ОТГ Верховинській центральній 

районній лікарні для надання вторинної медичної допомоги.  

Відповідно до чинного законодавства просимо надати відповідь на 

дане звернення та зазначити порядок передачі коштів. 

 

        Прийнято на VІІ  сесії районної 

ради  

               VІІ демократичного скликання 

         від 09 березня 2017 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

               

 
       

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома  сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про працевлаштування  

Пугальського В.О.  

 

 

 

 На виконання рішення Яремчанського міського суду Івано-

Франківської області від 07 травня 2015 року та ухвали Апеляційного суду 

Івано-Франківської області від 08 липня 2015 року «Про скасування наказу 

Верховинської ЦРЛ № 64 від 18.07.2014 року та поновлення на роботі 

Пугальського В.О.», керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Основ 

законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання 

медичної допомоги», відповідно до рішення районної ради від 05.03.2015 

року шостого демократичного скликання позачергової двадцять восьмої сесії, 

відповідно до п.3  Переліку питань з управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, району, що вирішуються виключно на 

пленарних засіданнях районної ради та на виконання рішення комісії 

районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

пенсійного забезпечення від 06.03.2017 з метою працевлаштування, районна 

рада 

вирішила: 

 

1. Підтримати рішення постійної комісії районної ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та пенсійного забезпечення від 

06.03.2017 року. 

 

2. Доручити голові Верховинської районної ради Шкіндюку І.Ю. звернутися 

до Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА з 

клопотанням про відкриття ставки лікаря ЕМД. 

 



3. Рекомендувати Бойчуку І.І. в.о.керівника КЗ «Івано-Франківський 

обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

призначити на посаду лікаря бригади ЕМД Пугальського В.О. 

 

4. Доручити заступнику голови районної ради Маківничуку І.М. підготовити 

та направити пропозицію щодо призначення кандидатури. 

 

5. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

пенсійного забезпечення (Г.Кікінчук). 

 

 

 

 

 

Голова районної ради               Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 березня 2017 року 

селище Верховина 

 

Про надання дозволу на збільшення  

вартості харчування учнів пільгових  

категорій у загальноосвітніх   

навчальних закладах району 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

 Україні», Закону України № 911-VІІІ від 24.12.2015 року «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України», пункту 11 «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» статей 17, 18, 21 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах», 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року № 850 «Про 

внесення змін до пункту  1 постанови Кабінету Міністрів України від           

19.06.2002 року  № 856» та постанови Кабінету Міністрів України  від 

21.11.2013 року № 896   «Про затвердження порядку виявлення сімей (осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних 

послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», з метою 

покращення якості харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах 

району, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань 

бюджету, фінансів і податків та з гуманітарних питань: освіти, культури, 

молодіжної політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів 

масової інформації,  тимчасової комісії районної ради з контролю за 

додержанням законодавства про працю та підготовки матеріалів для розгляду 

районною радою, районна рада  

 

                                                вирішила : 

 

1. Надати дозвіл  відділу освіти районної державної адміністрації          

протягом 2017 року збільшити вартість харчування з 8 до 12 грн. у межах 

 



кошторисних призначень в робочі дні для дітей пільгових категорій 

загальноосвітніх  навчальних закладів району. 

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з гуманітарних питань освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації 

(О.Чубатько). 

 

Голова районної ради      Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                               

                                                                            

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

    Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 09 березня 2017 року 

селище Верховина 

Про звернення районної ради 

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України  «Про місцеве  

самоврядування  в Україні», районна рада  

вирішила : 

1. Схвалити текст звернення до Президента України Порошенка П. О., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В. щодо передачі всіх земель за межами населених пунктів в 

розпорядження сільських, селищних та міських рад ( додається). 

2. Надіслати рішення районної ради народному депутату України  

Солов’ю Ю.І., Надвірнянській, Коломийській, Косівській, Долинській, 

Рожнятівській районним радам, Яремчанській міській раді Івано-

Франківської області, Вижницькій, Путильській, Сторожинецькій районним 

радам Чернівецької області, Рахівській, Воловецькій, Міжгірській районним 

радам Закарпатської області, Сколівській, Турківській, Старосамбірській, 

Стрийській районним радам Львівської області, Асоціації органів місцевого 

самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» з метою підтримки даного 

звернення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                     Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Порошенку П. О. 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 
 

Звернення 
Високогірний Верховинський район площею 125426 гектарів - один з 

найбільших на території Івано-Франківської області. Незважаючи на це, 

насущною у гірській місцевості є проблема випасу худоби хоча на території 

району знаходиться 9 648 гектарів високогірних полонин. Тільки на висоті 

1000 - 1200 метрів над рівнем моря, за межами населених пунктів  

розташовані землі сільськогосподарського призначення (полонини - 

пасовища) загальною площею 7,7 тисяч гектарів, які належать до державної 

власності. Ці полонини колись належали громадянам і з приходом радянської 

влади були експропрійовані і передані до колективних господарств. 

Приміщення та багато майна на полонинах було під час колективізації 

забрано в колгоспи у жителів району і потім розпайоване. Зараз ці землі 

передані в розпорядження Держгеокадастру і ні жителі, ні органи місцевого 

самоврядування не мають впливу на використання цих полонин. Така сама 

ситуація з лісами за межами населених пунктів, які колись були приватною 

власністю, а зараз знаходяться в розпорядженні Державного агентства 

лісових ресурсів України. 

На розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроект, який 

дасть можливість передати землі за межами населених пунктів в управління 

об’єднаних територіальних громад. Але не всі громади хочуть і намірені 

об’єднуватись. Виникає розподіл громад  на ті, яким будуть передані землі за 

межами населених пунктів і такі яким ці землі передаватись не планується.   

Верховинська районна рада та громада району просить передати всі 

землі за межами населених пунктів в розпорядження сільських, селищних та 

міських рад не залежно від того, об’єдналися вони в об’єднану територіальну 

громаду чи ні. 

 

Прийнято на сьомій сесії 

Верховинської районної ради VIІ 

демократичного скликання  

09 березня 2017 року 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09   березня  2017 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

В.Комана 

 

 

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Комана щодо ремонту дороги Устеріки – 

Пробійнівка – Голошино та надання інформації щодо використання коштів 

на ремонт даної ділянки дороги у 2016 році направити для розгляду 

начальнику філії «Верховинська ДЕД» М.Ватаманюку (додається). 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний 

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09   березня  2017 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

В.Демидюк 

 

 

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В.Демидюка щодо надання розширеного 

кошторису по ремонту дороги Ільці - Буркут направити для розгляду 

начальнику філії «Верховинська ДЕД» М.Ватаманюку (додається). 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний 

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09   березня  2017 року 

селище Верховина  

 

 

Про депутатський запит  

А.Сухарчука 

 

 

Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит А.Сухарчука щодо надання розширеного 

кошторису по ремонту дороги Красноїлля – Замагора та Замагора – 

Верховина (через прис. Рикалівка) направити для розгляду начальнику 

філії «Верховинська ДЕД» М.Ватаманюку (додається). 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний 

термін. 

 

 

 

    Голова районної ради         Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія ) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   09 березня  2017 року 

селище Верховина  

                 

Про  депутатський запит 

В.Мицканюка 

 

         Відповідно до  частин 7,8 статті 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21,22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»  районна рада 

 

вирішила: 

 

         1. Депутатський запит В.Мицканюка щодо надання інформації 

про об»єми лісозаготівельних робіт, об»єми продажу необробленої деревини 

та реалізацію необробленої деревини за 2016 рік  направити для розгляду                                     

ДП  « Верховинське лісове господарство» (Александров О.В.), ДП 

«Гринявське лісове господарство» (Стефанюк Р.П.), Верховинський 

районний лісгосп (Маковійчук Ю.В.) (додається). 

 

         2. Відповідь на запит подати районній раді і депутату у 

встановлений законом термін. 

  

 

   Голова районної ради                                                  Іван Шкіндюк 

 



 

 

 

                                                                         
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Сьома сесія ) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   09 березня  2017 року 

селище Верховина  

                 

Про  депутатський запит 

В.Мицканюка 

 

        Відповідно до  частин 7,8 статті 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21,22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»  районна рада 

вирішила: 

 

         1. Депутатський запит В.Мицканюка щодо надання інформації 

про механізм виписки лісу кругляка для населення  району  направити для 

розгляду  ДП  « Верховинське лісове господарство» (Александров О.В.), ДП 

«Гринявське лісове господарство» (Стефанюк Р.П.), Верховинський 

районний лісгосп (Маковійчук Ю.В.) (додається). 

         2. Відповідь на запит подати районній раді і депутату у 

встановлений законом термін. 

  

 

  

 

      Голова районної ради                                          Іван Шкіндюк 

 



 
 

 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Сьома сесія) 

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 09 березня 2017 року 

селище  Верховина 

 

Про депутатський запит  

В. Мицканюка 

         

         Відповідно до частин 7,8 статті 49  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Депутатський запит В. Мицканюка щодо підготування проекту рішення 

«Про заборону вивезення необробленої деревини за межі Верховинського 

району» направити голові Верховинської районної ради Шкіндюку І.Ю. 

(додається). 

 

2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у встановлений  

законом термін. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                             Іван Шкіндюк  

 

 

 

 

 

 

 


