
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

__22 вересня________2021                    Стрий                      № ___318______________

Про внесення змін до рішення виконкому від 
07.12.2020р. №1 «Про розподіл 
функціональних обов’язків між керівниками 
міської ради та її виконавчого комітету»

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та у зв’язку із кадровими змінами :

1.Внести зміни у додаток №1 до рішення виконкому від 07.12.2021р. №1 
«Про розподіл функціональних обов’язків між керівниками міської ради та її 
виконавчого комітету», а саме:

1.1.Доповнити обов’язки першого заступника міського голови 
М.Дмитришина пунктами:

«1.Відповідає:
- реалізацію державної політики у сферах розвитку житлово-

комунального господарства та капітального будівництва;
- здійснення відповідно до законодавства контролю за організацією та 

якістю обслуговування населення Стрийським МККП;
- організацію контролю за санітарним станом навколишнього 

природного середовища, дотримання правил санітарної охорони;
2. Здійснює керівництво:

- міським комбінатом комунальних підприємств;
- управлінням житлово-комунального господарства;
- відділом капітального будівництва;
- місцевою пожежною командою смт.Дашава

3. Координує діяльність:
- будівельних та дорожніх організацій по ремонту, експлуатації та 

будівництву автомобільних доріг;
4. Організовує роботу комісій:

- евакуаційної;
- з питань визначення стану зелених насаджень та  їх відновної вартості;
- координаційної ради ветеранів війни при виконавчому комітеті 

Стрийської міської ради;



        1.2.Доповнити обов’язки заступника міського голови М.Журавчака 
пунктами:
«1.Відповідає за :

- «здійснення відповідно до законодавства контрою за організацією та 
якістю обслуговування населення підприємствами, установами та 
організаціями житлово-комунального господарства, а також за 
технічним станом, використанням  та утриманням житла;

- здійснення відповідно до законодавства контролю за організацією та 
якістю приватизації житла, ведення квартирної черги;

- залучення в порядку, визначеному  законодавством, підприємств, 
установ та організацій до участі у розвитку житлово-комунального 
господарства;

- сприяння створенню і товариств співвласників  будинків;
- здійснення аналізу існуючого стану житлово-комунального 

господарства міста і стратегічне планування його розвитку;
- здійснення координації і забезпечення контролю за ходом реалізації 

довгострокових, перспективних і поточних планів розвитку житлово-
комунальних підприємств;

- встановлення зон санітарної охорони джерел водопостачання, 
обмеження або заборони використання підприємствами питної води у 
промисловості;

- організацію  охорони праці у міськвиконкомі.
2. Здійснює керівництво:

- комунальним підприємством “Стрийтеплоенерго”;
- КП “Управляюча компанія “Мрія”, КП “Управляюча компанія “Надія”, 

КП “Управляюча компанія “Світанок”, Управляюча компанія “ЖЕК 
№4”, КП «Управляюча компанія КП «Комфортний Стрий»;

- управлінням житлово-комунального господарства;
3. Координує діяльність:

- БУ №1 КЕВ м.Львова;
- підприємств енерго-, газопостачання, експлуатації ліфтів.

4. Організовує роботу комісій:
- адміністративної;
- по обстеженню стану житлових будинків з метою встановлення їх 

відповідності санітарним та технічним вимогам та визначення жилих 
будинків непридатними для проживання;

- по приватизації державного житлового фонду;
- міської комісії з узгодження обсягу заборгованості різниці в тарифах;
- з розгляду питань, пов’язаних з відключенням від мережі центрального 

опалення і гарячого водопостачання;
- з питань надання грошової компенсації для придбання житла деяким 

категоріям осіб;
- щодо розташування та безпечної роботи пересувних цирків, 

атракціонів на території ТГ

          1.3. Доповнити обов’язки  заступника міського голови А.Стасіва пунктом:
« - здійснює керівництво відділом інформаційних технологій».



2. Внести зміни в додаток №2 взаємозаміщення повноважень міського 
голови, першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету 
затвердивши його в новій редакції, згідно із додатком.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету 
22.09.2021 №318

Взаємозаміщення повноважень міського голови,
першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету

№ 
п/п

Посада Хто заміщає

1. Міський голова Олег Канівець Перший заступник міського голови 
Микола Дмитришин

2. Перший заступник міського голови 
Микола Дмитришин

Заступник міського голови 
Андрій Стасів

3. Заступник міського голови 
Христина Грех

Заступник міського голови
Андрій Стасів

4. Заступник міського голови
Михайло Журавчак

Перший заступник міського голови 
Микола Дмитришин

5. Заступник міського голови
Андрій Стасів

Перший заступник міського голови 
Микола Дмитришин

6. Керуюча справами виконавчого 
комітету Оксана Затварницька

Заступник міського голови 
Христина Грех

 

Керуюча справами 
виконавчого комітету Оксана Затварницька


