
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

  09.11.2022    м. Стрий                        № 262

Про перевірку готовності техніки в МККП
до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 р. р.

На  виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 6 жовтня 
2022 року № 457 „Про виконання заходів з підготовки господарства міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року“ та місцевої комісії з питань 
ТЕБ і НС від 20 жовтня 2022 року, з метою визначення реального стану 
готовності техніки та матеріалів міського комбінату комунальних підприємств 
до підтримання в належному стані вулиць і доріг територіальної громади в 
умовах осінньо-зимового періоду:

1. Створити комісію міської ради для проведення перевірки готовності 
техніки міського комбінату комунальних підприємств до роботи в осінньо-
зимовий період 2022/2023 року згідно з додатком.

2. Комісії (М. Дмитришин) в термін до 18 листопада поточного року 
провести перевірку готовності інженерно-дорожньої і спеціальної техніки 
міського комбінату комунальних підприємств до роботи в умовах осінньо-
зимового  періоду 2022/2023 року.

Результати перевірки оформити відповідним актом, який надати на 
затвердження до 22.11.2022 року.

3. Начальнику міського комбінату комунальних підприємств                           
Р. Корчаку забезпечити підготовку та представлення для перевірки у 
встановлений головою комісії час наявної в комбінаті інженерно-дорожньої та 
спеціальної техніки.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови М. Дмитришина.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток



до розпорядження Стрийського міського 
голови

від „___“ листопада 2022 р.  № ____

Склад
 комісії для  проведення перевірки готовності техніки міського комбінату 

комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 р. р.

Голова комісії:     Микола Дмитришин – перший заступник міського 
голови.

Заступник голови комісії:  Ігор Пастущин, начальник управління житлово – 
 комунального господарства міської ради.    

    

Члени комісії:  Ігор Пагутяк, начальник відділу  транспортної 
інфраструктури, ТПВ та екології управління 
житлово-комунального господарства міської ради;

Євген Ципук, головний спеціаліст відділу з питань НС та 
ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи міської ради;

Іван Полюхович, старший інспектор  відділу з питань НС та 
ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи міської ради.

  

Керуюча справами міськвиконкому              Оксана Затварницька
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