
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

28.11.2022                             м. Стрий                               №    284

Про затвердження складу Комісії з питань                                             
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,                                                  
позбавлених батьківського піклування, та                                                           
осіб з їх числа у м.Стрию у новій редакції  
 

 У зв’язку з кадровими змінами у виконкомі Стрийської міської ради, 
відповідно до п.20 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”:

1.Внести зміни  у додаток  до розпорядження міського голови від                     
6 січня 2021 року  №5 “Про внесення змін до розпорядження міського голови 
№18 від 1 березня 2018р. «Про створення Комісії з питань забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 
м.Стрию», затвердивши склад комісії з питань забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Стрию 
у новій редакції згідно із додатком .
            2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови  Х.Грех.

      

Міський голова                                                                            Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                         Додаток 
до розпорядження міського голови

                                                                                         від   28.11.2022 р.  №   284
                                                            

                                                           Склад

Комісії з питань забезпечення  житлом дітей-сиріт,
 дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Стрию

Грех                                     заступник міського голови Стрийської міської
Христина Ярославівна       ради, голова Комісії

Ковалишин                         начальник служби у справах дітей виконкому
Наталія Іванівна                Стрийської міської ради, заступник голови Комісії

Форіна                                 головний спеціаліст служби у справах дітей
Тетяна Ярославівна           виконкому Стрийської міської ради, секретар Комісії

Члени комісії:

Кобко                                  головний спеціаліст юридичного відділу виконкому
Тарас Вікторович              Стрийської міської ради

Дум’як                                директор міського Центру соціальних служб 
Олександра Ігорівна           

Йосипчук                           голова постійної комісії з питань житлово – комунального
Орест Васильович             господарства, комунального майна та приватизації, з питань           

 з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової                                     
політики та енергозбереження (за згодою)                

Ковальчук                          голова постійної комісії з питань планування, фінансів,                                                                                    
Сергій Миколайович        бюджету та соціально – економічного розвитку (за згодою) 
 
Кукляк                                начальник управління соціального захисту населення 
Надія Степанівна               виконкому Стрийської міської ради 

Сидорик                              головний спеціаліст відділу доходів фінансового
Ірина  Богданівна               управління виконкому Стрийської міської ради 

Салада                                 начальник відділу обліку і звітності – головний бухгалтер
Наталія Миронівна            виконкому Стрийської міської ради 

Саміло                                 головний спеціаліст відділу капітального будівництва
Ярослав Михайлович        Стрийської міської ради
                                             
Бісик                                    головний спеціаліст управління житлово-комунального
Михайло Михайлович       господарства виконкому Стрийської міської ради
                                                
 
Керуюча справами міськвиконкому                                  Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА                                            


