
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

28 липня 2022 року                               Стрий                                             № 147

Про організацію роботи щодо
забезпечення тимчасовим житлом 
внутрішньо переміщених осіб, працівників
переміщених підприємств, установ та організацій

Відповідно до статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
Указу Президента України від 24.02.2022 №68/2022 «Про утворення військових 
адміністрацій», постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №495 «Деякі 
заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб», від 29.06.2022 №711 «Про початок навчального року 
під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», розпорядження голови 
Львівської обласної військової адміністрації від 19.07.2022 №195/0/5-22ВА «Про 
організацію роботи щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 
переміщенних осіб, працівників переміщених підприємств, установ та організацій», 
розпорядження начальника Стрийської районної військової адміністрації №20 від 21 
липня 2022 року «Про організацію роботи щодо забезпечення тимчасовим житлом 
внутрішньо переміщених осіб, працівників переміщених підприємств, установ та 
організацій», з метою забезпечення належними умовами проживання внутрішньо 
переміщених осіб, працівників переміщених підприємств, установ та організацій на 
території Стрийської міської територіальної громади. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Створити робочу групу щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 
переміщених осіб, працівників переміщених підприємств, установ та організацій і 
затвердити її склад згідно з додатком. 

2.Затвердити план заходів з організації роботи робочої групи щодо забезпечення 
тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб, працівників переміщених 
підприємств, установ та організацій, що додається.

3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник                                                      
міського голови                                                                        Микола Дмитришин



                                                                                    Додаток 
                                                                                                                      до розпорядження 

                                                                                                 міського голови 
                                                                                                               від 28 липня 2022 №147

 

СКЛАД
робочої групи щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб, працівників переміщених підприємств, установ та 
організацій 

ДМИТРИШИН                     перший заступник міського голови,
Микола Степанович             голова робочої групи

СТАСІВ                                 заступник міського голови,
Андрій Васильович              заступник голови робочої групи  

ЖУРАВЧАК                          заступник міського голови
Михайло Юрійович     

ГРЕХ                                      заступник міського голови,  
Христина Ярославівна         секретар робочої групи

Члени робочої групи:

СТАСЕНКО                                               
Лідія Леонівна                       начальник управління освіти
                   
ПУКАС                      начальник управління культури,
Ірина Ярославівна                 молоді та спорту

ДУМ’ЯК                                 директор Стрийського міського
Олександра Ігорівна              центру соціальних служб

ЛЕБІДЬ                                   начальник відділу капітального
Іван Петрович                        будівництва

ПАСТУЩИН                         начальник управління житлово-
Ігор Ярославович                   комунального господарства

ДАНЧЕВСЬКИЙ                   староста Лисятинського старостинського
Зіновій Ігорович                    округу

КАВАЦІВ                               староста Угерського старостинського
Ярема Володимирович          округу



ОБРОЦА                                 староста Добрянського старостинського 
Ігор Євстахійович                  округу

ЯХВАН                                  староста Нежухівського старостинського
Михайло Михайлович          округу

ЧУШАК                                 староста Жулинського старостинського
Оксана Миколаївна               округу

ОЛІЙНИК                              староста Миртюківського старостинського
Михайло Семенович             округу

ЛЯЛЬКА                                 староста Підгірцівського старостинського
Володимир Миколайович    округу

ГРЕСЬКІВ                              староста Дашавського старостинського
Тарас Васильович                 округу

МИКИТИН                            староста Подорожненського старостинського
Зіновій Іванович                    округу

БАРДИН                                староста Великодідушицького старостинського
Ігор Іванович                         округу

ЛУЖЕЦЬКА                          (за згодою) 
Віра Ярославівна                   головний спеціаліст Моршинського  відділу
або особа, яка виконує         Стрийського районного управління
її обов’язки                            Головного управління Держпродспоживслужби
                                                у Львівській області 

ЧМЕЛИК                                (за згодою)
Юрій Володимирович           заступник начальника Стрийського відділу
або особа, яка виконує          Стрийського районного управління
його обов’язки                        Головного управління Держпродспоживслужби
                                                 у Львівській області

Керуюча справами                                                        Оксана Затварницька
         



                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            Розпорядження 
                                                                            міського голови
                                                                             ____________№_____________

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з організації роботи робочої групи щодо забезпечення тимчасовим житлом 
внутрішньо переміщених осіб, працівників переміщених підприємств та 

організацій

1. Забезпечення моніторингу місць тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб (надалі- ВПО), працівників переміщених підприємств, 
установ та організацій у розрізі закладів державної та комунальної форм 
власності.
                                                       Стрийський міський центр соціальних 
                                                       служб; старости старостинських
                                                       округів                                                             
                                                       
                                                       Термін: постійно

2.Проведення аналізу  місць тимчасового проживання ВПО, працівників 
переміщених підприємств, установ та організацій в закладах освіти з 
урахуванням необхідності відновлення навчального процесу за формою згідно з 
додатком 1.1.

                                                      Стрийський міський центр соціальних 
                                                      служб ;Управління культури, молоді та 
                                                      спорту;Управління освіти; старости                                     
                                                      старостинських округів                                                                                               

Термін: до 05 серпня 15:00 год.

3.Визначення альтернативних місць для переселення ВПО, працівників 
переміщених підприємств, установ та організацій з закладів освіти, в яких 
заплановане відновлення навчального процесу. Відповідні пропозиції подати 
Стрийській районній військовій адміністрації, департаменту економічної 
політики обласної військової адміністрації за формою згідно з додатком 1.2.

                                                        Управління освіти, відділ    
                                                        охорони здоров’я , Стрийське 

районне  управління  ГУ
                                                Держпродспоживслужби, 
                                                        старости  старостинських округів          

  Термін: до 05 серпня 15:00 год.



4.Вжиття заходів щодо залучення коштів місцевих бюджетів, міжнародних 
фондів, інших небюджетних коштів в частині створення додаткових місць для 
тимчасового проживання ВПО, працівників переміщених підприємств, установ 
та організацій. Про проведену роботу інформувати Стрийську районну 
військову адміністрацію, департамент економічної політики обласної 
військової адміністрації за формою згідно з додатком 1.3.
 
                                                        Управління освіти, відділ    
                                                        інвестиційної політики та міжнародного            
                                                        співробітництва, старости
                                                        старостинських округів   

  
                                                        Термін: щомісячно 30 і 14 числа

5.Забезпечення формування фондів житла для тимчасового проживання ВПО, 
які його потребують (у разі наявності осіб відповідної категорії), та їх облік 
згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №495 «Деякі 
заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб». Про проведену роботу інформувати Стрийську 
районну військову адміністрацію, департамент економічної політики обласної 
військової адміністрації за формою згідно з додатком 1.4.

                                                          Управління культури, молоді та спорту;              
                                                          Управління освіти; управління    
                                                          житлово-комунального господарства; 
                                                          відділ з питань приватизації та управління
                                                          комунальним майном; відділ
                                                          капітального будівництва;
                                                          старости старостинських округів   

    Термін: щомісячно 30 і 14 числа

6.Забезпечення поселення ВПО, працівників переміщених підприємств, установ 
та організацій у заклади соціальної сфери, фінансування будівельно-ремонтних 
робіт у яких здійснювалось в рамках Програми реалізації пріоритетних 
інфраструктурних проектів у Львівській області, на підставі відповідних 
протокольних доручень голови Робочої групи.

                                                            Управління освіти;                                  
                                                            Управління культури, молоді та спорту;
                                                            Стрийський міський центр соціальних 
                                                            служб;старости старостинських                                         
                                                            округів
                                                            Термін: постійно

Керуюча справами                                                       Оксана Затварницька



ПІДГОТУВАЛА:

Начальник відділу туризму та промоції___________________Орися Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови_______________________________Андрій Стасів

Начальник юридичного відділу____________________________Надія Темник

Керуюча справами__________________________________Оксана Затварницька


