
 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від __11 листопада__ 2013р. №__68-р______ 

селище Верховина 
 

Про результати проведення атестації 

посадових осіб Верховинської районної 

ради у 2013 році 
 

Керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 26 

жовтня 2001 року «Про затвердження Типового положення про проведення 

атестації посадових осіб місцевого самоврядування», розпорядженням голови 

районної ради від 23.09.2013 року №59-р «Про проведення атестації посадових 

осіб Верховинської районної ради у 2013 році» та відповідно до протоколів № 

1, №2 засідання атестаційної комісії Верховинської районної ради: 

1. Визнати атестованими у 2013 році наступних посадових осіб 

виконавчого апарату Верховинської районної ради: 

1. Магнича 

Василя Дмитровича 

- керуючого справами виконавчого апарату 

районної ради; 

 

2. Нагірняка 

Василя Васильовича 

- заступника керуючого справами виконавчого 

апарату районної ради; 

 

3. Ватаманюк 

Іванну Іванівну 

- начальника загально-організаційного відділу 

виконавчого апарату районної ради; 

 

4. Шварговську 

Ларису Василівну 

- головного спеціаліста з питань організаційного 

забезпечення виконавчого апарату районної 

ради; 

 

5. Сапріянчук 

Наталію Михайлівну 

- головного спеціаліста з питань звернень 

громадян та діловодства виконавчого апарату 

районної ради; 

 

 



6. Кавінського 

Володимира Івановича 

- начальника відділу правового забезпечення та 

комунального майна виконавчого апарату 

районної ради; 

 

7. Ілійчук 

Світлану Іванівну 

- головного спеціаліста з питань координації 

роботи з підготовки та реалізації проектів і 

програм розвитку місцевого самоврядування 

виконавчого апарату районної ради; 

 

8. Кікінчука 

Юрія Ярославовича 

- головного спеціаліста з питань кадрової 

роботи, правового забезпечення, захисту прав 

споживачів та поновлення прав реабілітованих 

виконавчого апарату районної ради; 

 

9. Кермощук 

Мар’яну Василівну 

- начальника відділу обліку і звітності та 

комп’ютерного забезпечення виконавчого 

апарату районної ради; 

 

10. Дутчак 

Ольгу Афанасіївну  

- головного спеціаліста з питань організації 

роботи депутатського корпусу та зв’язків з 

територіальними громадами  виконавчого 

апарату районної ради. 

2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради В.Магничу 

взяти до уваги та враховувати матеріали атестації під час проходження служби 

(просування по службі, заохочення, стягнення та ін.) посадовими особами 

виконавчого апарату районної ради. 

3. Начальникам відділів виконавчого апарату районної ради забезпечити 

виконання рішень атестаційної комісії щодо підлеглих спеціалістів виконавчого 

апарату районної ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови районної ради С.Привику. 

 

 

Голова районної ради      Ярослав Кікінчук 

 


