
УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від "20"  травня 2021року м. Стрий №  110

Про створення робочої групи щодо ліквідації 
Ярушицької філії НВК «Дашавський 
опорний ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та створення 
Ярушицького закладу дошкільної освіти

Враховуючи депутатське звернення №4 від 13 квітня 2021 рокуШакало-
Ольшанецької О.Я., проєкти рішень міської ради «Про створенняЯрушицького 
закладу дошкільної  освіти  Стрийської  міської  ради Стрийського району Львівської 
області»,«Про ліквідацію Ярушицької філії НВК «Дашавський опорний ЗНЗ І-ІІІ ст. 
– ДНЗ», з  метою ретельного вивчення питання його доцільності, керуючись пп.20 ч.4 
ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
    1.Створити робочу групу щодоліквідації Ярушицької філії  НВК «Дашавський 
опорний ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (адреса місцезнаходження: с. Ярушичі, Стрийський 
район, Львівська область, 82440) та створення  Ярушицького закладу дошкільної 
освіти Стрийської міської ради  Стрийського району Львівської області  у складі:
Голова робочої групи: Василів Т.Б. – голова комісії з питань освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту;
Члени робочої групи:
Бурій В.О. – голова комісії з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища;
Йосипчук О.В. – депутат Стрийської міської ради;
Сафіяник І.М. – депутат Стрийської міської ради, директор Станції юних техніків;
Греськів Т.В. – староста сіл: Олексичі, Гайдучина, Йосиповичі, Загірне, смт. Дашава;
Лялька В.М. – староста сіл: Підгірці, Верчани,Комарів, Ярушичі,Ходовичі,Піщани;
Олянін І.К. –  в.о. начальника управління освіти Стрийської міської ради;
Теленко Я.І. – головний спеціаліст відділу дошкільної освіти управління освіти;
Гиряк С.П. – головний спеціаліст відділу дошкільної освіти управління освіти;
Гуменна О.О. – заступник начальника відділу земельних ресурсів;
Пошивак Р.Я. – начальник відділу архітектурно-будівельного контролю;
Хомин Д.Д. – керівник групи з обслуговування управління освіти Стрийської міської 
ради.
2.Висновки та пропозиції за результатами роботи робочої групи надати міському 
голові до 26.05.2021 року.
3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти наГрех Х.Я., заступника 
міського голови.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


