
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

20 липня  2022 року       Стрий                        №138

Про створення комісії для 
проведення комісійних обстежень 
стану підприємств централізованого 
та нецентралізованого питного 
водопостачання на території 
Стрийської міської територіальної 
громади

Розглянувши лист Стрийського районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби у Львівській області від 8 липня 2022 
року № 20-5-35/217 та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою виконання розділу І протоколу №7 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 20 червня 2022 року «Про готовність 
центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити санітарне 
та епідемічне благополуччя населення в літній період»:

1. Створити комісію для проведення комісійних обстежень стану 
підприємств централізованого та нецентралізованого питного 
водопостачання (громадські колодязі, каптажі джерел, бювети), 
розташованих на території Стрийської міської територіальної громади, у 
складі:

М.Журавчак – заступник міського голови, голова комісії,
І.Пастущин – начальник управління житлово-комунального 

господарства   Стрийської міської ради, заступник голови комісії,
О.Сафян – головний спеціаліст відділу ЖКГ, благоустрою та 

екології управління ЖКГ  Стрийської міської ради, секретар комісії,

члени комісії:



Ю.Чмелик – заступник начальника Стрийського відділу 
Стрийського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у 
Львівській області,

Т.Рокунець – завідувач Стрийським районним відділом Державної 
установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою),

С.Карман – головний спеціаліст відділу охорони здоров’я 
виконавчого комітету Стрийської міської ради,

Є.Харик – начальник відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і 
мобілізаційної роботи виконавчого комітету Стрийської міської ради,

І.Пагутяк – начальник відділу ЖКГ, благоустрою та екології 
управління ЖКГ   Стрийської міської ради,

Н.Засанська – начальник служби з питань торгівлі, побутового 
обслуговування та захисту прав споживача виконавчого комітету 
Стрийської міської ради,

старости Стрийської міської ради:
З.Данчевський,
Я.Каваців,
І.Оброца,
М.Яхван,
О.Чушак,
М.Олійник,
В.Лялька,
Т.Греськів,
З.Микитин,
І.Бардин.

2. Комісії до 12 серпня 2022 року здійснити обстеження стану 
підприємств централізованого та нецентралізованого питного 
водопостачання (громадські колодязі, каптажі джерел, бювети), 
розташованих на території Стрийської міської територіальної громади.

3. Результати обстеження оформити актом.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 
заступника міського голови  М.Журавчака.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ




