
 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                            
 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(Позачергова восьма сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   15  березня   2017 року 

селище Верховина  

 

Про підтримку рішення 

Івано-Франківської обласної ради 

від 14.03.2017 року №446-14/2017 

“Про звернення до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо мирного 

Врегулювання суспільно-політичної 

ситуації, яка склалася в Україні” 
  

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Підтримати рішення Івано-Франківської обласної ради від 14.03.2017 

№446-14/2017 “Про звернення до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо мирного врегулювання 

суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні” (додається). 

2. Рішення надіслати Президенту України, Верховній Раді України, 

Кабінету Міністрів України, Івано-Франківській обласній раді. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

 

 

Голова районної ради          Іван Шкіндюк 

 

 

 

 

 



 

                 

У К Р А Ї Н А 
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

 (Позачергова восьма сесія) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 15 березня 2017 року 

селище Верховина 

Про підтвердження чинності трудового 

договору (контракту) з головним лікарем 

Верховинської центральної районної 

лікарні 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення депутатської фракції 

політичної партії «Воля», депутатської фракції політичної партії «Українське 

об’єднання патріотів-УКРОП», депутатської фракції політичної партії 

«Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», депутатської фракції політичної 

партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», районна рада 

вирішила: 

1. Підтвердити чинність трудового договору (контракту) заключеного 

районною радою з головним лікарем Верховинської центральної 

районної лікарні Ілюком Миколою Дмитровичем 29 квітня 2016 року. 

2. Заборонити голові Верховинської районної ради, заступнику голови 

Верховинської районної ради та іншим особам, які виконують 

адміністративні чи організаційно-розпорядчі функції у Верховинській 

районній раді одноосібно, без згоди сесії районної ради розривати трудовий 

договір (контракт) з головним лікарем Верховинської центральної 

районної лікарні Ілюком Миколою Дмитровичем. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради І.Маківничука. 

 

Голова районної ради                    Іван Шкіндюк 

 

   


