
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

      19 лютого 2021 р.                          м. Стрий                                 № 33

Про затвердження складу Координаційної 
ради в справах осіб з інвалідністю та з питань 
соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до внесення змін до складу Координаційної ради в справах 
інвалідів та з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи  та керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити склад Координаційної ради в справах осіб з інвалідністю та з 
питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, згідно додатку №1.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 
23.11.2015 року №102 «Про внесення змін до складу Координаційної ради в 
справах інвалідів та з питань соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Х.Грех.

Міський голова                                                                Олег Канівець



                                                                                    Додаток № 1
                                                                                    до розпорядження міського голови
                                                                                    № 33 від 19 лютого 2021року

СКЛАД
Координаційної ради в справах осіб з інвалідністю та з питань соціального 
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Христина Грех –             заступник міського голови - голова Координаційної ради;

Станіслав Панилик -       начальник управління соціального захисту населення -                        
                                 заступник голови ради;

Ольга Бурій  –                 головний спеціаліст у справах громадян, які постраждали 
                                         внаслідок Чорнобильської катастрофи – секретар ради;

Лариса Коваль –              начальник фінансового управління виконкому Стрийської 
                                          міської ради – член ради;

Іванна Салдан  –             директор, головний лікар Центр первинної медико 
                                        санітарної допомоги м.Стрия – член ради;

Віра Єрміна –                  головний спеціаліст відділу у справах інвалідів, ветеранів 
                                           війни та праці управління соціального захисту населення –            
                                        член ради;

Дарія Корінець –             голова Стрийської міської асоціації інвалідів – член ради;

Зіновія Кецик –               голова Стрийської районної асоціації інвалідів – член ради;

Василь П’ятківський –    голова Стрийської ТПО УТОС – член ради;

Орислава Янківська –     голова Стрийської організації УТОГ – член ради;

Степан Михайлик –        голови міськрайонної організації «Союз Чорнобиль 
                                         України» Стрийщини – член ради. 

Керуюча справами
виконавчого комітету                                                    Оксана Затварницька       


