
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

24 березня 2022 р.                     Стрий № 62

Про утворення робочої групи
з питань моніторингу безбар’єрності
у Стрийській міській
територіальній громаді

         Керуючись п.20 ч.4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14 04.2021р. №366-р "Про 
схвалення національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на 
період до 2030 року", розпорядженням голови Львівської обласної державної 
адміністрації №52/0/5-22 від 27.01.2022 року "Про утворення робочої групи з питань 
моніторингу безбар'єрності у Львівській області":

1. Утворити робочу групу з питань моніторингу безбар’єрності у Стрийській 
міській територіальній громаді (далі Робоча група) та затвердити її склад згідно з 
додатком. 

2. Робочій групі проводити моніторинг дотримання вимог Національної 
стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, 
зокрема щодо доступності людини до фізичної, інформаційної, цифрової 
інфраструктури, суспільної та громадянської, освітньої, економічної безбар’єрності 
відповідно до плану, затвердженого головою робочої групи.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови  Х.Грех.

Міський голова                                                                           Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
до розпорядження Стрийського міського голови
від 24.03.2022р.   № 62

Склад робочої групи
з питань моніторингу безбар'єрності у 

Стрийській міській територіальній громаді

ГРЕХ Христина Ярославівна заступник міського голови, голова робочої 
групи 

ВІЛЬШИНСЬКА Оксана Василівна заступник начальника управління соціального 
захисту населення Стрийської міської ради, 
секретар робочої групи

 
Члени робочої групи:

ГРИЦАЙ Олег Романович директор Стрийського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування (за згодою)

КОВАЛИШИН Наталія Іванівна начальник служби у справах дітей виконавчого 
комітету Стрийської міської ради

КУКЛЯК Надія Степанівна начальник управління соціального захисту 
населення Стрийської міської ради

ПАСТУЩИН Ігор Ярославович начальник управління житлово-комунального 
господарства Стрийської міської ради

П'ЯТКІВСЬКИЙ Василь Петрович голова правління громадської організації 
"Стрийська міжрайонна первинна організація 
Всеукраїнської організації інвалідів 
"Українське товариство сліпих" (за згодою)

РАВЛІНКО Ігор Ярославович начальник відділу охорони здоров'я 
виконавчого комітету Стрийської міської ради

САЛДАН Іванна Миколаївна голова постійної комісії з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту населення

СТАСЕНКО Лідія Леонівна начальник управління освіти Стрийської 
міської ради

СТАСУЛА Оксана Богданівна директор Стрийського благодійного фонду 
"Надія" (за згодою)

ЯНКІВСЬКА Ореста Йосифівна голова Стрийської територіальної організації 
Українського товариства глухих (за згодою)

Керуюча справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


