
 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  22 листопада 2013р. №__70-р___ 

селище Верховина 

 

Про нагородження з нагоди 

відзначення в районі 

Дня місцевого самоврядування 

 

З нагоди відзначення в районі Дня місцевого самоврядування, 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 50-річчя від дня народження нагородою 

Верховинської районної ради «Почесна медаль за заслуги перед 

територіальною громадою району»: 

- Маротчака Василя Миколайовича – депутата Верховинської 

районної ради ІІ, ІІІ, ІV, V скликань, приватного підприємця; 

 

2. Нагородити Подякою Верховинської районної ради: 

- Гречука Івана Івановича – депутата Верховинської районної ради, 

провідного фахівця із соціальної роботи Верховинського районного центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді; 

- Дідушка Василя Івановича – депутата Верховинської районної ради, 

методиста районного методичного центру управління освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Верховинської районної державної адміністрації; 

- Привику Святослава Васильовича – депутата Верховинської 

районної ради, заступника голови Верховинської районної ради; 

 

3. Нагородити Грамотою Верховинської районної ради: 

- Максим’юка Івана Юрійовича – депутата Верховинської районної 

ради, приватного підприємця; 



- Пугальського Володимира Оттовича – депутата Верховинської 

районної ради, головного лікаря Верховинської центральної районної 

лікарні; 

- Русняк Іванну Миколаївну – депутата Верховинської районної ради, 

спеціаліста-землевпорядника Верховинської селищної ради; 

- Сваричевського Олександра Михайловича – депутата 

Верховинської районної ради, приватного підприємця; 

- Соколовського Василя Івановича – депутата Верховинської районної 

ради, приватного підприємця; 

- Шкрібляка Дмитра Дмитровича – депутата Верховинської районної 

ради, приватного підприємця. 

 

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

виконавчого апарату районної ради М.Кермощук виплатити одноразові 

грошові винагороди в сумі – Гречуку І.І. 100 (сто) грн., Дідушку В.І. 100 (сто) 

грн., Привиці С.В. 100 (сто) грн., Максим’юку І.Ю. 50 (п’ятдесят) грн., 

Пугальському В.О. 50 (п’ятдесят) грн., Русняк І.М. 50 (п’ятдесят) грн., 

Сваричевському О.М. 50 (п’ятдесят) грн., Соколовському В.І. 50 (п’ятдесят) 

грн., Шкрібляку Д.Д. 50 (п’ятдесят) грн. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної ради С.Привику. 

 

 

 

Голова районної ради      Ярослав Кікінчук 

 

 
 

 


