
                                                                                        

                                                               УКРАЇНА
              СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

8  вересня  2022 року                   Стрий                                  № 194

Про проведення перевірки архівної роботи

               
З метою вивчення стану ведення архівної роботи у відділах, управліннях 

виконавчого комітету, самостійних структурних підрозділах виконавчого комітету, 
комунальних підприємствах Стрийської міської ради, керуючись пп.20 ч.4 ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами роботи архівних 
установ»:

1. Доручити архівному відділу виконавчого комітету (О. Ольберт):
1.1 В термін до 1 листопада 2022 року здійснити перевірку архівної роботи у                                      
у відділах, управліннях виконавчого комітету, самостійних структурних 
підрозділах виконавчого комітету та комунальних підприємствах Стрийської 
міської ради згідно додатку.
1.2  Довідку про результати перевірки надати міському голові до 10 листопада 

2022 року.
2. Відділу організаційної роботи (М. Колосовська)  дане розпорядження довести до 

відома суб’єктів перевірки, зазначених у додатку.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконкому О. Затварницьку.

    

                  
Міський голова                                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                                                  Додаток
                                                                                                 до розпорядження

                                                                                                                  міського голови
                                                                                                               від   08.09.2022р. № 194

                                                         Перелік
відділів, управлінь виконавчого комітету, самостійних структурних підрозділів 
виконавчого комітету, комунальних підприємств Стрийської міської ради, які 

підлягають перевірці

1. Відділи, управління виконавчого комітету.
2. Самостійні структурні  підрозділи виконавчого комітету:

2.1 Управління комунальним майном
2.2 Відділ капітального будівництва
2.3 Відділ охорони здоров’я
2.4 Служба у справах дітей
2.5 Фінансове управління
2.6 Управління житлово-комунального господарства
2.7 Управління освіти
2.8 Управління культури,молоді та спорту
2.9 Управління соціального захисту населення.

     3. Стрийський міський центр соціальних служб.
     4. Стрийський міський соціальний центр соціального обслуговування.
     5. Комунальні підприємства Стрийської міської ради:

5.1 КНП « Стрийська міська центральна лікарня»
5.2 КНП «Стрийська центральна районна лікарня»
5.3 КНП «Стрийська міська дитяча лікарня»
5.4 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия»
5.6 КНП «Стрийський пологовий будинок»
5.7 КП «Стрийська міська соціальна аптека»
5.8 Комунальне підприємство «Ринок»
5.9 Стрийський міський комбінат комунальних підприємств
5.10 Комунальне підприємство»Стрийводоканал»
5.11 Комунальне підприємство « Водоканал  Плюс»
5.12 КП «Стрийтеплоенерго»
5.13 КП « Стрийське міське радіомовлення «Голос Стрия»
5.14 КП «Управляюча компанія «Комфортний Стрий»
5.15 КП «Стрийське міське бюро планування та архітектури».

Керуюча справами виконкому                                        О. Затварницька


