
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

22.06.2022 року             Стрий                №118

Про створення комісії з обстеження 
об'єктів укриття людей в закладах освіти

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  на виконання Доручення Прем'єр-міністра України від 10.06.2022 
року №14529/0/1-22, рішення ради оборони Стрийської громади від 
14.06.2022р. №56, враховуючи лист Стрийського районного управління ГУ 
ДСНС України у Львівській області від 21.06.2022р. №6-2252/58 "Про 
обстеження об'єктів укриття для закладів освіти"  та з метою забезпечення 
належного укриття учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти 
територіальної громади,

 НАКАЗУЮ:
 
1. Створити комісію з обстеження об'єктів укриття закладів освіти, згідно 

з додатком.

2. Управлінню освіти міської ради (Л.Стасенко) скласти  графік роботи 
комісії  в закладах освіти і надати його мені на затвердження до 24 червня 
поточного року.

3. Комісії (Х. Грех) до 30 червня 2022 року провести обстеження об'єктів 
укриття для закладів освіти з оцінкою стану готовності захисних споруд 
цивільного захисту (найпростіших укриттів) із складанням відповідних актів по 
кожному об'єкту, які надати у відділ з питань НС та ЦЗН, оборонної і 
мобілізаційної роботи та у Стрийське районне управління ГУДСНС України у 
Львівській області до 01 липня 2022 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                         Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток до розпорядження
міського голови від _22.06.2022р._ № _№118

Склад комісії з обстеження об’єктів укриття закладів освіти

Голова комісії: Грех Христина Ярославівна, заступник 
міського голови;

Заступник голови комісії: Стасенко Лідія Леонівна, начальник 
управління освіти;

Секретар комісії: керівник навчального закладу (складає акт 
обстеження стану готовності)

Члени комісії: Олянін Ігор Казимирович, заступник начальника 
управління освіти;

Мариняк Андрій Богдагнович,  начальник відділу з 
питань цивільного захисту Стрийської районної військової адміністрації (за 
згодою);

Денечко Любов Іванівна, начальник відділу дошкільної 
освіти управління освіти;

Веселков Володимир Володимирович, директор КУ 
"ЦПРПП", відповідальний за виконання заходів ЦЗ управління освіти;

Харик Євген Євгенович, начальник відділу з питань НС 
та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи;

Ципук Євген Євстахович, головний спеціаліст відділу з 
питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи;

Шкрібинець Михайло Михайлович, головний спеціаліст 
відділу (інспекція) благоустрою управління житлово-комунального 
господарства;

Гнатів Олег Ігорович, провідний інспектор Стрийського 
РУ ГУ ДС НС України у Львівській області (за згодою);

Пальчикевич Ярослав Богданович, головний інспектор 
Стрийського РУ ГУ ДС НС України у Львівській області(за згодою);

Наваляний Володимир Ігорович, головний інспектор 
ВЗНС Стрийського РУ ГУ ДС НС України у Львівській області(за згодою).

Заступник міського голови Христина ГРЕХ


