
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                      № 84

Про створення тимчасової комісії
для проведення комісійних обстежень  
об’єктів систем водопостачання 
та водовідведення населених пунктів 
Стрийської територіальної громади

З метою запобігання негативного розвитку епідемічної ситуації і забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до Доручення т.в.о. 
голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів № 601-10.1/15 від 16.03.2020р. щодо виконання Рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 13.03.2020р, «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID 19, 
спричиненої корона вірусом SARS CoV-2», введеного Указом Президента України від 
13.03.2020р. №87/2020року,листа Стрийського управління ГУ Держпродспоживслужби у 
Львівській області від 06.04.2021р. № 39_3-16/477,  керуючись ст.30, ст.42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити тимчасову комісію для проведення комісійних обстежень об’єктів 
систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Стрийської територіальної 
громади, згідно з додатком 1.

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

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
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                        Додаток №1
                                                                    до розпорядження

                                                                    №84 від 16.04.2021р.
С К Л А Д

тимчасової комісії для проведення комісійних обстежень  об’єктів систем водопостачання 
та водовідведення населених пунктів
Стрийської територіальної громади

Журавчак Михайло Юрійович      -  заступник міського голови, 
                                                              голова тимчасової комісії  
Рокунець Тарас Володимирович –    начальник Стрийського управління
                                                               ГУ Держпродспоживслужби
                                                               у Львівській області, заступник 
                                                               голови тимчасової комісії (за згодою)
Засанська Наталія Мирославівна    -  начальник служби з питань торгівлі, 
                                                               побутового обслуговування та захисту прав
                                                               споживача виконавчого комітету 
                                                               Стрийської міської ради, 
                                                               секретар тимчасової комісії

Члени тимчасової комісії :
Пастущин Ігор Ярославович            -  начальник управління ЖКГ виконавчого
                                                                комітету Стрийської міської ради
Дячишин Наталія Павлівна              - начальник відділу Державного нагляду 
                                                               за дотриманням санітарного законодавства
                                                               Стрийського управління 
                                                               ГУ Держпродспоживслужби у 
                                                               Львівській області (за згодою)
Каваців Ярема Володимирович       -  староста с.Кавсько Стрийської 
                                                                територіальної громади
 Греськів Тарас Васильович             -  староста смт.Дашава Стрийської
                                                                територіальної громади 
Олійник Михайло Семенович         -  староста с. Стрілків Стрийської 
                                                                територіальної громади
Чушак Оксана Миколаївна              -   староста с. Жулин Стрийської
                                                               територіальної громади
Харик Євген Євгенович                   -  начальник відділу оборонної та  
                                                                мобілізаційної роботи НС та ЦЗН              
                                                                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                                           
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