
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.02. 2022 р.    Стрий №  26

Про створення комісії для перевірки 
водних об’єктів на території 
Стрийської територіальної громади 

Враховуючи негативні тенденції, що мають місце в районах області щодо 
безпеки перебування на водоймах, з метою попередження нещасних випадків 
на водних об’єктах Стрийської територіальної громади та на виконання Правил 
охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МВС 
України від 10.04.2017 року № 30:

 
1. Створити комісію для перевірки водних об’єктів в населених пунктах, 

які у відповідності до переліку Державного агентства меліорації та рибного 
господарства у Львівській області мають на підвідомчій території водні об’єкти 
любительського і спортивного рибальства у 2022 році у складі:

Михайло Журавчак – заступник міського голови, голова комісії.

Іван Полюхович – старший інспектор відділу з питань НС та ЦЗН 
виконавчого комітету міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:
Василь Лесів – начальник відділу промисловості, аграрної політики та 

підприємництва виконавчого комітету міської ради;

Ігор Пагутяк –  начальник відділу ТПВ та екології управління  житлово-
комунального господарства, міської ради;

Євген Ципук – головний спеціаліст відділу з питань НС та ЦЗН 
виконавчого комітету міської ради;

Юрій Чмелик – головний спеціаліст Стрийського відділу Стрийського 
районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області           
(за згодою);

Юрій Олійник – фахівець з цивільного захисту Стрийського РУ ГУ ДС 
НС України  у Львівській області (за згодою);



Ярема Каваців – староста Угерського старостинського округу;

Михайло Яхван – староста Нежухівського старостинського округу;

Михайло Олійник – староста Миртюківського старостинського округу;

Тарас Греськів – староста Дашавського старостинського округу. 

2. Комісії (М. Журавчак) протягом 14 – 18 лютого поточного року 
здійснити перевірку водних об’єктів в населених пунктах, які у відповідності до 
переліку Державного агентства меліорації та рибного господарства у Львівській 
області мають на підвідомчій території водні об’єкти любительського і 
спортивного рибальства.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови М. Дмитришина.

Міський   голова                                                              Олег КАНІВЕЦЬ


