
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

25.01.2021                  Стрий                   12

Про створення комісії для розрахунку
пасажиропотоку на приміських маршрутах
Стрийської міської ради

Для визначення кількості перевезених пасажирів пільгової категорії для 
компенсації перевізнику за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських 
маршрутах Стрийської міської ради та керуючись пп20 ч.4 ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити комісію, для розрахунку пасажиропотоку на приміських маршрутах 
Стрийської міської ради у складі:

М Дмитришин – перший заступник міського голови, голова комісії
Л.Гресько - т.в.о. начальника управління ЖКГ, заступник голови комісії
Н.Максимець - головний спеціаліст відділу транспортної інфраструктури, ТВП та 
екології управління ЖКГ, секретар комісії.
Члени комісії: 
О. Брик – діловод Стрийської міської ради;
О. Войтків – землевпорядник Стрийської міської ради;
О.Житняк – діловод Стрийської міської ради;
Ю.Ільницька - директор народного дому с.Угерсько;
Н. Карпин – головний спеціаліст відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування Стрийської міської ради
Г.Кіналь - головний спеціаліст служби з питань торгівлі, побутового           
обслуговування та захисту прав споживачів
О.Кіраль –  замісник директора по господарській частині Братківської школи 
мистецтв;
Н. Коруна – головний спеціаліст з сімейної політики управління соціального 
захисту населення;
І. Круць –  головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку управління ЖКГ;
С. Ладешева – архіваріус управління соціального захисту населення;
В. Мельник – директор народного дому с.Сихів;
Н. Петрів - головний спеціаліст відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування Стрийської міської ради
М.Ханас - головний спеціаліст служби з питань торгівлі, побутового 
обслуговування та захисту прав споживачів;
М. Савчин – головний спеціаліст відділу доходів фінансового управління;
І. Сидорик – головний спеціаліст відділу доходів фінансового управління;

          М. Снігур – діловод Стрийської міської ради;



          Н. Швед -  головний спеціаліст відділу (інспекція) з благоустрою 
управління ЖКГ;
          Н. Цап – діловод  Стрийської міської ради;

           
2. Комісії (М.Дмитришин) провести обстеження пасажиропотоку на приміських 
маршрутах Стрийської міської ради з 01.02.2021року по 09.02.2021 року.
3.  Обстеження оформити актом та подати на затвердження виконавчого комітету 
Стрийської міської ради.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 
голови  М.С. Дмитришина.

Міський голова Олег Канівець
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