
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27  червня  2022  року             Стрий                             №125

Про створення робочої групи з визначення 
Переліку суб’єктів господарювання, 
залучених до проведення санітарної 
обробки населення та спеціальної обробки 
одягу, майна і транспорту у Стрийській 
територіальній громаді
              На виконання п./п. 20 п. 4 ст. 42 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», у відповідності до вимог ст. 19, 35 Кодексу цивільного захисту України, 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року  № 11 (зі змінами), 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 58-р «Про 
заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг» та 
розпорядження голови Стрийської районної військової адміністрації від 24.05.2022 
року № 9 «Про порядок організації в районі радіаційного та хімічного захисту 
населення і територій» та з метою визначення суб’єктів господарювання, на яких 
обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної 
обробки одягу, майна і транспорту:

1. Створити робочу з визначення суб’єктів господарювання, що можуть 
бути залученими до проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки 
одягу  і затвердити її склад згідно з додатком.

2. Робочій групі (М. Журавчак) визначити Перелік суб’єктів 
господарювання, залучених до проведення санітарної обробки населення та 
спеціальної обробки одягу, майна і транспорту і надати його на затвердження 
міському голові до 30 червня поточного року.

3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради       (І. 
Пастущин) в термін до 20 липня поточного року укласти цивільно-правові угоди 
щодо надання послуг суб’єктами господарювання, на яких обладнуються місця для 
проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і 
транспорту, у яких передбачити завдання, обсяги, строки надання послуг та норми їх 
оснащення відповідним обладнанням і витратними матеріалами.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова      Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
до розпорядження міського голови
від « 27 » червня 2022 року № _125__

Склад робочої групи, з визначення суб’єктів господарювання, що можуть 
бути залученими до проведення санітарної обробки населення та 

спеціальної обробки одягу, майна і транспорту

ЖУРАВЧАК
Михайло Юрійович

- заступник міського голови, керівник робочої 
групи;

ПАСТУЩИН
Ігор Ярославович

- начальник управління житлово-комунального 
господарства, заступник керівника робочої 
групи;

ЦИПУК
Євген Євстахович

- головний спеціаліст відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення, оборонної і мобілізаційної роботи, 
секретар робочої групи;

ФУРІВ
Лілія Богданівна

- начальник відділу транспортної інфраструктури, 
ТПВ і енергозбереження управління ЖКГ, 
відповідальний секретар робочої групи;

Члени робочої групи:

КАРМАН
Святослав Зіновійович

- головний спеціаліст відділу охорони здоров’я;

РОКУНЕЦЬ
Оксана Євгенівна

- начальник Стрийського районного відділу ДУ 
«Львівський ОЦКПХ МОЗ» (за згодою);

ТУЛІН
Юрій Вікторович

- начальник відділу цивільного захисту 
Стрийського РУ ГУ ДСНС України у 
Львівській області

ХАРИК
Євген Євгенович

- начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення, 
оборонної і мобілізаційної роботи,;

ЧАБАНОВИЧ
Василь Степанович

- начальник управління 
Держпродспоживслужби у м. Стрию (за 
згодою);

ШВЕД
Наталія Остапівна

- начальник відділу (інспекції) з благоустрою 
управління ЖКГ;

Заступник міського голови Христина ГРЕХ


