
Перечинська міська рада інформує про початок проведення громадського 

обговорення щодо кандидатури на посаду старости Зарічівського 

старостинського округу Кичера Ольги Степанівни та запрошує усіх жителів с. 

Зарічево Перечинської  міської територіальної громади долучитись до 

обговорення даного питання. 

 

Зауваження та пропозиці подаються до 27 січня 2023 року на: 

- електронну адресу rada_perechyn@ukr.net; 

- поштову адресу м.Перечин пл.Народна,16; 

- Facebook сторінку «Перечинська міська рада» під постом. 

 

Орієнтовний графік проведення громадських обговорень щодо 

кандидатури на посаду старости Зарічівського старостинського округу Кичера 

Ольги Степанівни, затверджений комісією з проведення громадського 

обговорення кандидатури на посаду старости Зарічівського старостинського 

округу: 

 

11-12 січня – вулиці Старой Село, Сонячна з 14.00 по 17.00; 

12-13 січня – вулиця Ужанська з 14.00 по 17.00; 

16 січня – вулиці Духновича, Тиха з 14.00 по 17.00; 

17-18 січня – вулиці Перемоги, І.Франка, Затишна з 14.00 по 17.00; 

19-20 січня – вулиці Українська, Бращайка з 14.00 по 17.00; 

23 січня – вулиці Підгірянки, Бокшая з 14.00 по 17.00; 

24 січня - вулиці Миру, Шевченка, Дружби з 10.00 по 17.00. 

Призначено громадські слухання щодо кандидатури на посаду старости 

Зарічівського старостинського округу на 27 січня 2023 року о 17.00 в будинку 

села Зарічево. 

Відповідальною особою за проведення громадського обговорення є 

секретар міської ради Гаєвська Галина. 
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Кичера Ольга Степанівна 

Кандидат на посаду старости 

Зарічівського страростинського округу 

 

Кичера Ольга Степанівна народилася 

22.06.1989 року в селі Нижній Турів 

Львівської області. 

У 2003 році закінчила Перечинську 

ЗОШ I-IIІ ступенів.  

У 2007 році закінчила Перечинську 

гімназію суспільно-гуманітарного 

напрямку II- III ступені. 

У 2011 році закінчила Державний 

вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет» і отримала 

базову вищу освіту за напрямком 

підготовки «Лісове і садово-паркове 

господарство» та здобула кваліфікацію 

бакалавра. 

У 2013 році закінчила інститут післядипломної освіти Ужгородського 

національного університету та здобула кваліфікацію еколога, викладача.  

З 2014 року займаюсь підприємницькою діяльністю. 

Одружена. Разом із чоловіком – Кичера Сергієм Михайловичем проживаю 

у с. Зарічево Ужгородського району Закарпатської області.  

 


