
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

16.09.2021                                   Стрий                           № 193

Про затвердження проекту
Програми зайнятості населення
Стрийської територіальної громади
на 2021-2023рр. 

Відповідно до ст.18 Закону України «Про зайнятість населення» , ст. 34, 
п.п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою 
сприяння створенню нових робочих місць, беручи до уваги лист Стрийської 
районної державної адміністрації від 25.08.2021р. № 02-21/671 «Про 
затвердження Програми сприяння зайнятості населення Львівської області на 
2021-2023рр.» 

1. Затвердити склад робочої групи з формування проекту Програми 
зайнятості Стрийської територіальної громади на 2021-2023рр. згідно 
додатку №1.

2. Робочій групі забезпечити розроблення та узгодження проекту 
Програми зайнятості Стрийської територіальної громади на 2021-
2023рр.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 02.11.2017р. №98 «Про розроблення проекту Програми зайнятості 
населення м. Стрия на 2018-2020рр.»

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Михайла Журавчака.

Міський голова                                                                   Олег Канівець



                                                                                     Додаток 1

                                                                                                   до розпорядження міського голови

                                                                                                   від 16.09.2021р. № 193

                                       
СКЛАД

Робочої групи з формування проекту програми зайнятості населення Стрийської
                                              територіальної громади на 2021-2023рр. 

Дмитришин Микола Степанович          - перший заступник міського голови; голова                  
       робочої групи;

Журавчак Михайло Юрійович              - заступник міського голови; заступник голови
                                                                      робочої групи
Вишньовська Романа Любомирівна     - директор Стрийського міськрайонного центру 

                                                                      зайнятості  ;заступник голови робочої групи                        
Зубрицька Наталія Василівна                 - начальник відділу праці та соціально-    

                                                         трудових відносин, секретар робочої групи.  

Члени робочої групи
Кукляк Надія Степанівна                         - начальник управління соціального захисту

                                                                        населення виконавчого комітету Стрийської

                                                                         міської ради;

Черепущак Ірина Миколаївна                 - заступник директора Стрийського міськрайонного     

                                                                        центру зайнятості;       

Пастущин Ігор Ярославович                     - начальник управління ЖКГ виконавчого комітету

                                                                         Стрийської міської ради;

Пукас Ірина Ярославівна                            -начальник управління культури, молоді та спорту

                                                                         виконавчого комітету Стрийської міської ради;

Коваль Лариса Богданівна                        - начальник фінансового управління виконавчого 

                                                                         комітету Стрийської міської ради;

Баран Галина Миронівна                           - начальник відділу відділу економічного розвитку

                                                                         та стратегічного планування виконавчого комітету

                                                                          Стрийської міської ради;

Яцишин Оксана Ігорівна                           -  начальник відділу обслуговування№4 (Сервісний 

                                                                          Центр Управління обслуговування громадян

                                                                          Головного управління Пенсійного фонду України

                                                                          у Львівській області).

Керуюча справами міськвиконкому                                О. Затварницька


