
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

28 липня 2021 року                  Стрий     № 251

Про затвердження складу містобудівної
ради при Управлінні містобудування та 
архітектури

Відповідно до ст.20 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства від 07.07.2011р. №108 «Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради», виконком міської ради   в и р і ш и в:

1.Затвердити містобудівну раду при Управлінні містобудування та архітектури 
в складі:

М.Дмитришин - голова ради, перший заступник міського голови
М.Дребот - заступник голови ради, начальник відділу містобудування 

та архітектури Управління містобудування та архітектури
В.Магас - секретар ради, головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури

          Члени ради:

І.Хухра - заступник начальника відділу містобудування та 
архітектури Управління містобудування та архітектури

Р.Пошивак - начальник відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю Управління містобудування та архітектури

Р.Ярич - начальник відділу земельних ресурсів
І.Лебідь - начальник відділу капітального будівництва 
І.Пастущин - начальник Управління житлово-комунального 

господарства
В.Чабанович - начальник Управління Держпродспоживслужби в 

м.Стрий (за згодою)
В.Штефан - начальник Стрийського РВ ГУ ДСНС України у 

Львівській області (за згодою)
В.Бурій - депутат міської ради, голова постійної депутатської 

комісії з питань архітектури, містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони 



І.Зрайло -
навколишнього природного середовища
депутат міської ради, член постійної депутатської комісії 
з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища

О.Йосипчук - депутат міської ради, голова постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, 
сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження

Т.Дирик
О.Францкевич
В.Орищич
В.Стецький
М.Берник

-
-
-
-
-

незалежний архітектор
незалежний архітектор
незалежний архітектор
технік-експерт з питань будівництва
секретар ради

-
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 

15.04.2021р. №119 «Про затвердження складу містобудівної ради при Управлінні 
містобудування та архітектури»

                       

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


