
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

     16.04.2021                   м. Стрий                               № 81

Про створення постійно діючої
комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами на території 
Стрийської територіальної громади

Керуючись пп.20 ч.4 статті 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та з метою запобігання та зменшення обсягів 
утворення відходів, додержання умов поводження з ними, запобігання їх 
негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, 
відповідно до ст. ст. 12,21 Закону України від 05.03.98 № 187/98-ВР «Про 
відходи», із внесеними до нього змінами, Порядку виявлення та обліку 
безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.08.1998 №1217, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. ст. 30, 33, 
52 Закону України від 21.05.1997   № 280/97–ВР «Про місцеве самоврядування 
в Україні»:

1.Затвердити склад постійно діючої комісії з питань поводження з 
безхазяйними відходами на території Стрийської територіальної громади, 
відповідно до додатку.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови  М. Дмитришина.

Міський голова                                                  Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                   

                                                                Додаток до розпорядження
                                                             міського голови від 16.04.2021 № 81        

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

на території Стрийської територіальної громади

І.Стецик – заступник міського голови, голова комісії
І.Пагутяк – начальник відділу транспортної інфраструктури, ТПВ та екології 
управління ЖКГ, секретар комісії

Члени комісії
М.Журавчак - заступник міського голови 
І.Пастущин – начальник управління ЖКГ 
Н.Швед – начальник (інспекції) відділу з благоустрою управління ЖКГ 
Л.Фурів –головний спеціаліст відділу транспортної інфраструктури, ТПВ та 
екології управління ЖКГ 
Н.Максимець - головний спеціаліст відділу транспортної інфраструктури, ТПВ 
та екології управління ЖКГ 
М.Шкрібинець – головний спеціаліст (інспекції) відділу з благоустрою 
управління ЖКГ 
М.Бурій –  головний  спеціаліст з юридичних та організаційних питань 
управління ЖКГ 
М.Кривенчук  - заступник начальника Стрийського МККП
О.Андрушків – заступник начальника відділу земельних ресурсів (за згодою)
Т.Рокунець - начальник Стрийського головного управління 
Держпродспоживслужби (за згодою)
Старости Стрийської міської ради:
З.Данчевський 
Я.Каваців 
І.Оброца 
М.Яхван 
О.Чушак 
М.Олійник 
В.Лялька 
Т.Греськів 
З.Микитин 
І.Бардин 

Керуюча справами                                         Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


