
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

Від 16 березня 2021 року                   м. Стрий                                           №54                                                

Про створення робочої групи
з розроблення Статуту Стрийської 
територіальної громади в новій редакції

З метою розроблення Статуту Стрийської територіальної громади в 
новій редакції, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”:

1. Створити робочу групу в складі згідно з додатком:

2. Робочій групі розробити проєкт Статуту Стрийської територіальної 
громади  та подати на ознайомлення міському голові.

3. Контроль за виконанням даного даного розпорядження залишаю за 
собою.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
                                                                         до розпорядження міського голови

                                                                                від 16 березня 2021р.  № 54

Склад робочої групи з розроблення Статуту
Стрийської територіальної громади в новій редакції

Андрій Стасів – заступник міського голови, голова робочої групи; 
Тарас Кобко – головний спеціаліст юридичного відділу, заступник голови робочої 
групи
  

Члени робочої групи:
Мар’ян Берник – секретар Стрийської міської ради;
Галина Баран – начальник відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування;
Орися Мельник – начальник відділу туризму та промоцій;
Роксолана Бурак –заступник начальника фінансового відділу, депутат Стрийської 
міської ради;
Наталія Канівець – депутат Стрийської міської ради (за згодою);
Володимир Швед – депутат Стрийської міської ради (за згодою);
Василь Михайлович Зубрицький – депутат Стрийської міської ради  (за згодою);
Анжела Марголич – депутат Стрийської міської ради (за згодою);
Назар Фомін – ГО «Молодь Стрийщини» (за згодою);
Святослав Сурма – координатор з розвитку Фонду громад «Рідня» (за згодою);
Степан Вега – голова організації ГО «Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського 
гарнізону» (за згодою);
Євген Тиченко – голова ГО «Стрийське коло» (за згодою);
Олександр Сікора – директор ГО «Туристичний інформаційний центр Стрия» (за 
згодою);
Ю.Гвоздович – національна експертка з питань громадської участі проєкту Офісу 
Ради Європи в Україні (за згодою);
Олег Дукас – національний експерт з питань громадської участі проєкту Офісу 
Ради Європи в Україні (за згодою).

Керуюча справами виконкому                           О. Затварницька


