
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

16.04.2021р.                    Стрий                      № 82

Про створення робочої групи з
моніторингу місць розташування
АЗС із нелегальним обігом і роздрібної
торгівлею пальним Стрийської
територіальної громади

На виконання п.1 Протоколу засідання міжвідомчої робочої групи 
Львівської обласної державної адміністрації від 05.03.2021р. для проведення 
спільних заходів з метою боротьби із нелегальним обігом і роздрібною 
торгівлею пальним у Львівській області, керуючись ст.30, ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Створити робочу групу з моніторингу місць розташування АЗС із 
нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним Стрийської територіальної 
громади, згідно з додатком 1.

2.Контроль за розпорядженням покласти на заступника міського голови 
М.Журавчака.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

                                                                                                               Додаток №1
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                                                                                                                              до розпорядження  
                                                                                                                             №82 від 16.04.2021р.

С К Л А Д
робочої групи з моніторингу місць розташування АЗС із нелегальним обігом 

і роздрібної торгівлею пальним Стрийської  територіальної громади

Журавчак Михайло Юрійович      -   заступник міського голови, 
                                                               голова робочої групи 
Харик Євген Євгенович                  -  начальник відділу з питань НС та ЦЗН,              
                                                              оборонної і мобілізаційної роботи 
                                                              виконавчого комітету 
                                                              Стрийської міської ради, заступник 
                                                               голови робочої групи 
Засанська Наталія Мирославівна   -  начальник служби з питань торгівлі, 
                                                               побутового обслуговування та захисту прав
                                                               споживача виконавчого комітету 
                                                               Стрийської міської ради, 
                                                               секретар робочої групи 
                                                            
                                                     Члени робочої групи :

Тулін Юрій Вікторович                    -  головний інспектор Стрийського РВ ГУ   
                                                                ДСНС України у Львівській області;
                                                                України у Львівській області
Іваськів Андрій Володимирович     -  капітан поліції,
                                                                старший  дільничний офіцер поліції 
                                                                відділу превенції Стрийського РУП
                                                                ГУ НП  у Львівській області,
 Филик  Віктор Теодорович              -  начальник Стрийського відділу контролю 
                                                                за підакцизними товарами управління 
                                                                контролю за підакцизними товарами 
                                                                ГУ ДПС у Львівській області
Мавров Назар Вячеславович          -  головний спеціаліст служби з питань 
                                                              торгівлі, побутового обслуговування
                                                              та захисту прав споживача виконавчого
                                                               комітету Стрийської міської ради
Полюхович Іван Васильович        -   старший інспектор відділу з питань 
                                                              НС та ЦЗН,оборонної і мобілізаційної        
                                                              роботи виконавчого комітету 
                                                              Стрийської міської ради 

Керуючий справами  
міськвиконкому                                                     Оксана Затварницька                                                               
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