
 

  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 21.10.2016. № 324-10/2016 

селище Вигода Долинського району 
 
 

Про депутатські запити 
 
 
 
 
Відповідно до статей 43, 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, 
Регламенту обласної ради сьомого демократичного скликання обласна рада 

вирішила: 

1. Підтримати депутатські запити згідно з додатком. 
2. Депутатські запити спрямувати за належністю голові обласної ради, 

голові обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів 
облдержадміністрації, керівникам підприємств, установ і організацій області.  

3. Відповіді на запити надати обласній раді та депутатам у місячний 
термін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради            Олександр Сич 
 
 



Додаток  
до рішення обласної ради  
від 21.10.2016. № 324-10/2016 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ 
 
1. Депутатський запит Богдана Кобилянського до голови обласної 

державної адміністрації О. Гончарука та голови обласної ради О. Сича – щодо 
заснування обласної премії в галузі прикладного декоративного мистецтва імені 
Параски Хоми, а також виділення коштів для зйомки документального фільму 
про народну художницю, Заслуженого майстра народної творчості та видання 
фотоальбому її робіт.  

 
2. Депутатський запит Богдана Ленігевича до голови обласної ради 

О. Сича та голови обласної державної адміністрації О. Гончарука – щодо 
виділення коштів у сумі 450 тисяч гривень Вигодському навчально-
реабілітаційному центру Івано-Франківської обласної ради на придбання 
тифлопринтера “Braille Box V4” для створення належних умов та забезпечення 
виконання Державних стандартів освіти для незрячих і дітей з порушенням 
зору. 

 
3. Депутатський запит Галини Макоти до прокурора області  

О. Стратюка – щодо здійснення повного, всебічного та неупередженого 
розслідування у кримінальному провадженні щодо перешкоджання діяльності 
депутата Івано-Франківської обласної ради Макоти Г. З. і притягнення до 
відповідальності Болехівського міського голови за порушення норм Закону 
України “Про статус депутатів місцевих рад”. 
 

4. Депутатський запит Святослава Никоровича до голови обласної 
державної адміністрації О. Гончарука та в.о. начальника головного управління 
Держгеокадастру в Івано-Франківській області Р. Копчі – щодо надання копій 
усіх розпоряджень із земельних питань, які були видані обласною та 
Богородчанською і Тисменицькою районними державними адміністраціями  
з 2010 року. 

 
 
 
 
Начальник організаційного  
відділу виконавчого апарату  
обласної ради – заступник  
керуючого справами обласної ради            Любов Романів 
 
 

 


