
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIIIСЕСІЯ,VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 1 липня 2022 року                      Стрий                                         №1168

Про внесення змін у додаток до рішення
№5 від 3 грудня 2020 р. «Про внесення змін
 до структури апарату Стрийської міської ради 
та її виконавчих органів»
Враховуючи  службову записку заступника міського голови М.Журавчака про 
перейменування Відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області на Управління 
комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, 
та службову записка у секретаря ради №8 від 14.06.2022р.відповідно до п.п. 1 п. 5 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Стрийська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток до рішення Стрийської міської ради Стрийського 
району № 5 від 3 грудня 2020 р. «Про внесення змін до структури апарату Стрийської 
міської ради та її виконавчих органів» зі змінами, а саме: 

В розділі II. Виконавчі органи міської ради
5. Відділ праці та соціально-трудових відносин

змінити назву посади «головний спеціаліст з питань охорони праці» на «головний 
спеціаліст  питань охорони праці – інспектор праці»              1шт.од.
вивести посаду  «головний спеціаліст – інспектор праці»        1шт.од.
вивести посаду «головний спеціаліст з 
питань трудових ресурсів та зайнятості»                               1шт.од.

9. Сектор «Секретаріат Стрийської міської ради»
змінити назву на «відділ Секретаріат Стрийської міської ради»» та затвердити в 
наступній структурі: 

9.Відділ «Секретаріат Стрийської міської ради» 3 шт.од.
- начальник відділу                                                           1 шт.од.
- головний спеціаліст 1 шт. од.
- головний спеціаліст 1 шт. од.

14. Відділ з питань приватизації та управління комунальним майном
змінити назву на «Управління комунальним майном» та затвердити в наступній 
структурі: 

14. Управління комунальним майном                                   7шт.од.
- начальник управління 1шт.од.
- головний бухгалтер                                                                1шт.од.



Відділ з питань оренди та приватизації комунального майна

- заступник начальника управління-начальник відділу         1шт.од.
- головний спеціаліст                                                                 2шт.од.

Сектор інженерної інфраструктури

- головний спеціаліст                                                                 2шт.од.

2. Дане рішення набирає чинності з 1 серпня  2022 року.

Міський голова                                                                    Олег КАНІВЕЦЬ


