
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___7  жовтня____ 2021   Стрий №__325__

Про внесення змін до складу комісії з 
питань надання грошової компенсації для 
придбання житла  деяким категоріям осіб

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.10. 2016 
року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх 
сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 28.03. 2018 року № 214 
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»,    постанови 
Кабінету Міністрів України  від 18.04.2018 року № 280 «Питання забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України»,  постанови Кабінету Міністрів України 
від 20.02. 2019 року № 206 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 
осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей» та 
потребують поліпшення житлових умов, рішення III сесії VIIІ скликання 
Львівської обласної ради від 18.02.2021 року №54«Про затвердження 
Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Львівської області на 2021-2025 роки”, №53 «Про затвердження Комплексної  
програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО(ООС) та 
їхніх родин, бійців-добровольців АТО(ООС), а також родин Героїв Небесної 
Сотні на 2021 – 2025 роки»,    керуючись пп. 2 п. 1 б. ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Стрийської міської ради 
вирішив:
         1. Внести зміни та затвердити склад комісії з питань надання грошової 
компенсації для придбання житла деяким категоріям осіб (додаток ).  

 2. Вважати таким, що втратив чинність п.1 Рішення виконавчого 
комітету Стрийської міської ради від 17.06.2021 року №173 «Про внесення змін 
до  складу комісії та Положення про комісію з питань надання грошової 
компенсації для придбання  житла деяким категоріям осіб».
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Михайла Журавчака.

Міський голова                                                                       Олег  КАНІВЕЦЬ



                                             Додаток 
                                                                         Д о рішення   міськвиконкому
                                                                         07.10.2021 №325

Склад комісії
 з питань надання грошової компенсації для придбання житла деяким  

категоріям осіб

         Михайло Журавчак – заступник міського голови – голова комісії;
         Христина Грех – заступник міського голови – заступник голови комісії;
        Оксана Вільшинська – заступник начальника  управління  соціального 
захисту населення Стрийської міської ради – секретар комісії;
      Члени комісії: 
         Лариса Коваль – начальник фінансового управління Стрийського 
міськвиконкому;
         Надія Кукляк  - начальник управління  соціального захисту населення 
Стрийської міської ради;

Ігор Пастущин – начальник управління  житлово-комунального 
господарства Стрийського міськвиконкому; 
         Галина Баран – начальник відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування  Стрийського міськвиконкому;
         Іван Лебідь – начальник управління капітального будівництва 
Стрийського міськвиконкому;
        Надія Темник – начальник юридичного відділу Стрийського 
міськвиконкому;
         Михайло Бісик – головний спеціаліст управління  житлово – 
комунального господарства  Стрийського міськвиконкому;

Андрій Федевич – начальник сектору превенції Стрийського відділення 
поліції;
          Юрій Драпалюк – голова спілки учасників АТО Стрийщини.

Керуюча  справами міськвиконкому                       Оксана Затварницька

                       
                                                


