
ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії щодо призначення управителя з управління 
багатоквартирним будинком

м. Стрий, вул.Шевченка,71                                       11 год. 00 хв. 28 грудня 2021року
ЧЛЕНИ  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ:

ПРИСУТНІ:
  Журавчак Михайло Юрійович –  заступник міського голови, голова конкурсної 
комісії;
 Сафян Оксана Ігорівна - головний спеціаліст відділу ЖКГ, благоустрою та екології  
управління  ЖКГ, секретар конкурсної комісії 
 Темник Надія Степанівна –начальник юридичного відділу виконавчого комітету;
 Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління відділу ЖКГ, заступник голови 
конкурсної комісії; 
Баран Галина Миронівна- начальник відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування; 
Бурій Максим Романович –  головний спеціаліст з юридичних та організаційних 
питань управління ЖКГ;
Гетьманчик Лідія Андріївна -  начальник відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном;
Харик Євген Євгенович – начальник відділу з питань НС та ЦНЗ, оборонної та 
мобілізаційної роботи;
Йосипчук Орест Миколайович – голова постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, 
сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження                                   
                                                          

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

         1.Засідання конкурсної комісії відкрив Пастущин І.Я., який зазначив, що  з 
моменту оголошення конкурсу на призначення управителя з управління 
багатоквартирним будинком до закінчення конкурсу не відбулося жодного подання 
конкурсних пропозицій.
 2.Голова конкурсної комісії М.Журавчак запропонував продовжити конкурс з 
управління багатоквартирним будинком  терміном на 30 календарних днів. 
       
   Члени конкурсного комісії                                 Результати голосування
Журавчак Михайло Юрійович                                            за
Пастущин Ігор Ярославович                                                  за                
Сафян Оксана Ігорівна                                                            за
Баран Галина Миронівна за
Бурій Максим Романович за
Темник Надія Степанівна за
Гетьманчик Лідія Андріївна                                                  за
Харик Євген Євгенович                                                          за
Йосипчук Орест Миколайович                                               за



Вирішили: 
1.Продовжити термін проведення конкурсу на 30 календарних днів. 

Підписали:

Журавчак Михайло Юрійович –  
заступник міського голови, голова конкурсної комісії
 

Сафян Оксана Ігорівна - головний спеціаліст відділу ЖКГ,
 благоустрою та екології  управління  ЖКГ, 
  секретар конкурсної комісії ;
 
Темник Надія Степанівна –начальник юридичного 
відділу виконавчого комітету;

 Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління відділу ЖКГ, 
заступник голови конкурсної комісії; 

Баран Галина Миронівна- начальник відділу економічного розвитку та
 стратегічного планування; 

Бурій Максим Романович –  головний спеціаліст з юридичних та 
організаційних питань управління ЖКГ;

Гетьманчик Лідія Андріївна -  начальник відділу з питань приватизації 
та управління комунальним майном;
Харик Євген Євгенович – начальник відділу з питань НС та 
ЦНЗ, оборонної та мобілізаційної роботи;

Йосипчук Орест Миколайович – голова постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, 
комунального майна та приватизації, з питань торгівлі,
 сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження                                   
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