
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

16.04.2021 р.                    Стрий                      № 83

Про створення постійно діючої робочої
групи щодо моніторингу правомірності 
використання суб’єктами господарювання 
конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на території 
Стрийської територіальної громади

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства використання 
конструктивних елементів благоустрою суб’єктами господарювання для здійснення 
підприємницької діяльності передбачено,  укладання договору на право тимчасового 
користування елементами благоустрою комунальної власності, дотримання порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 
населення суб’єктами господарювання Стрийської територіальної громади. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Закону України «Про рекламу», Постанови КМУ від 15.06.2006р. №833 «Про 
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів», Наказу Мінрегіону №244 від 
21.10.2011р. «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» , Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради 
№35 від 05.02.2021р. «Про затвердження Положення про оренду окремих 
конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та рекламо носіїв», 
керуючись статтями 30,31,60,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» :

1.Створити постійно діючу робочу групу щодо моніторингу правомірності 
використання суб’єктами господарювання конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на території  Стрийської територіальної громади згідно  з 
додатком 1.

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

Міський голова    Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                                              Додаток №1
                                                                                                                              до розпорядження  
                                                                                                                            №83 від 16.04.2021р.

С К Л А Д
постійно діючої робочої групи щодо моніторингу правомірності використання 

суб’єктами господарювання конструктивних елементів благоустрою
комунальної власності на території Стрийської територіальної громади

Журавчак Михайло Юрійович      -   заступник міського голови, 
                                                               голова робочої групи 
Дребот Марина Василівна              -  начальник відділу містобудування та
                                                              архітектури  виконавчого комітету 
                                                              Стрийської міської ради, заступник 
                                                               голови робочої групи 
Касприк Наталія Василівна            -  головний спеціаліст відділу з  питань    
                                                              приватизації та управління комунальним     
                                                              майном  виконавчого комітету 
                                                              Стрийської  міської ради, 
                                                              секретар робочої групи  
                                                      Члени робочої групи :
Засанська Наталія Мирославівна   -  начальник служби з питань торгівлі, 
                                                               побутового обслуговування та захисту прав
                                                               споживача виконавчого комітету 
                                                               Стрийської міської ради 
Гетьманчик Лідія Андріївна          -   начальник відділу з питань приватизації 
                                                               та управління комунальним майном 
                                                               виконавчого комітету 
                                                               Стрийської міської ради
Швед Наталія Остапівна                 -   начальник відділу (інспекція) з 
                                                               благоустрою управління ЖКГ 
                                                               виконавчого комітету 
                                                               Стрийської міської ради 
Шкрібинець Михайло Михайлович – головний спеціаліст відділу (інспекція)
                                                                 з благоустрою управління ЖКГ 
                                                                 виконавчого комітету 
                                                                 Стрийської міської ради
Кіналь Галина Богданівна                -   головний спеціаліст служби з питань 
                                                                торгівлі, побутового обслуговування
                                                                та захисту прав споживача виконавчого
                                                                 комітету Стрийської міської ради
Мавров Назар Вячеславович           -   головний спеціаліст служби з питань 
                                                                 торгівлі, побутового обслуговування 
                                                                 та захисту прав споживача  
                                                                 виконавчого комітету 
                                                                 Стрийської міської ради

Керуючий справами  міськвиконкому                                Оксана Затварницька                                                              
                                                               


