
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 « 22» вересня  2021р.                       м. Стрий                              №  305

Про внесення змін до складу міської постійно
діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 
пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 
центрального опалення   та гарячого водопостачання

Згідно рішення міськвиконкому від 18 лютого 2021 року №52 «Про утворення 
міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з 
відключенням від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання», у зв’язку 
з кадровими змінами, керуючись п.п.1, п.п.2, п.Б ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Внести зміни до складу міської  постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду 
питань, пов’язаних з відключенням від мереж центрального опалення та гарячого 
водопостачання та затвердити її склад , згідно додатку.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
М. Журавчака.

     

Міський голова                                                               Олег Канівець              



  
                                       Додаток № 1

         до рішення виконавчого комітету 
         від 22  вересня 2021 № 305

Склад
міської постійно діючої  міжвідомчої  комісії  з розгляду питань, пов’язаних  з  

відключенням  споживачів  від  мереж  централізованого  опалення та гарячого 
водопостачання 

1. М. Журавчак - заступник міського голови, голова комісії.
2. І. Пастущин – начальник управління ЖКГ, заступник голови комісії;
3. О.Сафян - головний спеціаліст відділу ЖКГ, благоустрою  та 

енергозбереження, секретар комісії.
         4.    М. Саврун - начальник КП «УК «Надія».
         5.    Н. Бойко - начальник КП «УК «Світанок».
         6.    С. Сенів   - начальник КП «УК «Мрія».
         7.    Г. Садловська - начальник КП «УК «№4».
         8.    А.Шапошніков – директор КП «УК «Комфортний Стрий».
         9.    З. Білінський - начальник КП «Стрийтеплоенерго».
         10.   Р. Палюк – заступник начальника  КП «Стрийводоканал».
         11.  В. Юрця - заступник головного інженера Південного РЕМ (за згодою).
         12. О. Пастух - начальник Стрийського відділення ПАТ «Львівгаз» (за 
згодою).

13. І. Хухра - заступник начальник відділу містобудування та архітектури,                             
управління містобудування та архітектури.

         14. Йосипчук О.О.  – депутат Стрийської міської ради, голова комісії з 
питань ЖКГ, промисловості, транспорту та зв’язку.
         15. В.Чабанович – начальник Стрийського міського управління ГУ  
Держпродспоживслужби у Львівській області        
     

Керуючий справами міськвиконкому                                            О. Затварницька


