
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

20.07.2022 року                         Стрий                            №       140

Про створення комісії з проведення 
службового розслідування 

Розглянувши лист виконувача обов'язків заступника начальника 
Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури від 
11.07.2022 року №12-481 вих-22, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів 
України  від 13.06.2000 року № 950 "Про затвердження Порядку проведення 
службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України 
“Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування" (зі змінами), керуючись пунктом 
20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню 
КП "Стрийводоканал" законодавства України про охорону та раціональне 
використання природніх ресурсів за наднормативний скид забруднюючих 
речовин із зворотними водами у водний об'єкт річку Стрий зі своїх очисних 
споруд, зобов'язую:

 1. Провести службове розслідування стосовно дій, чи бездіяльності 
посадових осіб КП "Стрийводоканал" щодо недодержання законодавства України 
про охорону та раціональне використання природніх ресурсів, а  також щодо 
причин та умов, що сприяли  порушенню наднормативного скиду забруднюючих 
речовин із зворотними водами у водний об'єкт річку Стрий зі своїх очисних 
споруд. 

2. Створити комісію з проведення службового розслідування (далі – комісія) 
та затвердити її склад (Додаток).

3. Комісії провести службове розслідування у термін з 21.07.2022 року до 
10.08.2022 року.

4. Голові комісії за результатами роботи комісії надати міському голові 
матеріали службового розслідування до 11.08.2022 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови М.Журавчака.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
до розпорядження міського голови

від 20  липня 2022 року
              №  140       

СКЛАД
комісії з проведення службового розслідування 

Керуюча справами
міськвиконкому Оксана Затварницька

Голова комісії
 
Журавчак Михайло Юрійович
 

- заступник  міського голови

Секретар комісії
 

Сафян Оксана Ігорівна - головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства, благоустрою 
та екології управління житлово-
комуального господарства

Члени комісії
 

Пастущин Ігор Ярославович
 

- Начальник управління житлово-
комунального господарства
 

Олійник Мар'яна Зіновіївна
 

  - Начальник відділу внутрішнього контролю і 
аудиту

Зелик Богдан Богданович   - заступник начальника юридичного відділу 

Бурій Максим Романович   - головний спеціаліст з юридичних та 
організаційних питань управління житлово-
комунального господарства 


