
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Друга сесія 

Перше пленарне засідання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 18 грудня 2020 р № 15-2/2020 

с. Пнів  

 

Про визнання повноважень 

депутатів Пасічнянської сільської ради 

 

 

Заслухавши інформацію голови Пасічнянської сільської територіальної 
виборчої комісії Калинюк Оксани Василівни про визнання повноважень 
депутатів Пасічнянської сільської ради VIIІ скликання, керуючись ст. 283, 
284, 288 Виборчого кодексу України, ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст. 49 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4, ст. 5 ч. 1 ст. 9 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
Взяти до уваги інформацію голови Пасічнянської сільської 

територіальної виборчої комісії Калинюк Оксани Василівни про визнання 
повноважень депутатів Пасічнянської сільської ради VIIІ скликання 
(інформація Пасічнянської сільської територіальної виборчої комісії 
додається). 
 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення районної ради 

від 18.12.2020 № 15-2/2020 

«Про визнання повноважень 
депутатів Пасічнянської 
сільської ради» 

 

Інформація 

голови Пасічнянської сільської територіальної виборчої комісії 
Калинюк Оксани Василівни про визнання повноважень 

депутатів Пасічнянської сільської ради VIIІ скликання 

 

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата сільської 
ради Юрчилюка Олега Васильовича, затвердженого на посаду старости 
селища Битків, а також у зв’язку з визнанням Долинського Андрія 
Васильовича таким, що не набув депутатського мандата, вважати обраними 
та зареєструвати депутатами Пасічнянської сільської ради VIIІ скликання 
наступних осіб: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я. 
по батькові 

Дата та місце 
народження 

Відомості  

1. 

Андрусяк 
Василь 

Васильович 

01.09.1987.  

смт Битків, 
Надвірнянський р-н, 
Івано-Франківська 

обл. 

Громадянин України, освіта вища, 
безпартійний, ДГПЗ ПАТ "Укрнафта", 
Інженер -диспетчер, місце проживання: 
смт Битків, Надвірнянський р-н, Івано-

Франківська обл., висунутий Івано-

Франківською обласною організацією 
політичної партії «За майбутнє» 

2. 

Будзак 
Христина 

Миронівна 

27.06.1989 

с. Пнів, 
Надвірнянський р-н, 
Івано-Франківська 

обл. 

Громадянка України, освіта вища, 

безпартійна, Комунальне підприємство 
"Надвірнянський некомерційний центр 
первинної медичної допомоги", 
дільничний педіатр, місце проживання: с. 
Пнів, Надвірнянський р-н, Івано-

Франківська обл., висунута Івано-

Франківською обласною організацією 
політичної партії «Європейська 
солідарність» 

 

 

Голова Пасічнянської сільської  
територіальної виборчої комісії                                       Оксана КАЛИНЮК 


