УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 09 квітня 2021 року

м. Стрий

№ 76

Про місцеву комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій.
Враховуючи кадрові зміни у виконавчому комітеті міської ради, керуючись
ст. 40, п. 20 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,
ст. 71 гл. 15 розділу VІ Кодексу цивільного захисту України:
1. Внести зміни в додатки № 1 та № 2 до розпорядження міського голови
від 10 грудня 2020 року № 8 „Про місцеву комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій“ і викласти їх в новій редакції, що
додається:
2. Визнати такими, що втратили чинність додатки № 1 та № 2 до
розпорядження міського голови від 10.12.2020 р. № 8 „Про місцеву комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій“.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови – першого заступника голови місцевої комісії з
питань
техногенно-екологічної
безпеки
і
надзвичайних
ситуацій
М. Дмитришина.

Міський голова

Олег Канівець

Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від 09 квітня 2021 року № 76

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Голова комісії – міський голова міста Стрия.
Перший заступник голови комісії – перший заступник міського голови.
Заступники голови комісії: - заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- заступник міського голови
- начальник Стрийського РВ ГУ ДС НС у
Львівській області
- начальник відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної
і мобілізаційної роботи виконкому міської ради
Секретаріат комісії:
Відповідальний секретар – старший інспектор з питань цивільного захисту
відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи.
Секретар – головний спеціаліст з питань НС та ЦЗН відділу з питань НС та
ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради.
-

Члени комісії:
начальник фінансового управління міської ради;
начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування
виконкому міської ради;
начальник управління житлово-комунального господарства міської ради;
начальник управління освіти виконкому міської ради;
начальник відділу охорони здоров’я виконкому міської ради;
начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики виконкому міської
ради;
начальник відділу капітального будівництва виконкому міської ради;
начальник служби з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав
споживача виконкому міської ради.
начальник Стрийського міського комбінату комунальних підприємств;
начальник комунального підприємства „Стрийтеплоенерго“;
заступник начальника комунального підприємства „Стрийводоканал“;
начальник дільниці № 3 Південного РЕМ (за згодою);
начальник Стрийського відділення АТ „Львівгаз“ (за згодою);
заступник начальника Стрийського районного управління поліції ГУ НПУ у
Львівській області (за згодою);
начальник Моршинського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській
області (за згодою);
начальник служби з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав
споживача виконкому міської ради.

Керуюча справами міськвиконкому

Оксана Затварницька

Додаток № 2 до розпорядження
міського голови № 76
від 09 квітня 2021 року
Посадовий склад місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
КЕРІВНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ
1. Канівець Олег Леонідович –

голова комісії, міський голова

2. Дмитришин Микола Степанович – перший заступник голови комісії, перший
заступник міського голови
3. Стецик Ігор Миронович –

заступник голови комісії,
заступник міського голови

4. Журавчак Михайло Юрійович –

заступник голови комісії,
заступник міського голови

5. Стасів Андрій Васильович –

заступник голови комісії,
заступник міського голови

5. Грех Христина Ярославівна –

заступник голови комісії,
заступник міського голови

6. Харик Євген Євгенович –

заступник голови комісії, начальник
відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і
мобілізаційної роботи міськвиконкому

7. Штефан Віталій Петрович -

заступник голови комісії, начальник
Стрийського РВ ГУ ДС НС України
у Львівській області
СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ

8. Полюхович Іван Васильович –

відповідальний секретар комісії, старший
інспектор з НС відділу з питань НС та ЦЗН,
оборонної і мобілізаційної роботи
міськвиконкому

9. Солонинка Ярослав Тарасович –

секретар комісії, головний спеціаліст з питань
НС та ЦЗН відділу з питань НС та ЦЗН,
оборонної і мобілізаційної роботи
міськвиконкому
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

10. Коваль Лариса Богданівна –

начальник фінансового управління
міської ради

11. Баран Галина Миронівна –
12. Пастущин Ігор Ярославович –
13. Матвіїв Оксана Яремівна –

начальник відділу економічного розвитку та
стратегічного планування міськвиконкому
начальник відділу житлово-комунального
господарства міської ради
начальник управління освіти міськвиконкому

14. Равлінко Ігор Ярославович –

начальник відділу охорони здоров’я
міськвиконкому

15. Стадник Марта Ігорівна –

начальник відділу внутрішньої та інформаційної
політики міськвиконкому

16. Лебідь Іван Петрович –

начальник відділу капітального будівництва
міськвиконкому
17. Засанська Наталія Мирославівна – начальник служби з питань торгівлі, побутового
обслуговування та захисту прав споживача
виконкому міської ради
17. Корчак Роман Богданович –

начальник КП „Стрийський міський комбінат
комунальних підприємств“

18. Білінський Зеновій Миронович –

начальник КП „Стрийтеплоенерго“

19. Палюк Роман Миколайович –

заступник начальника КП „Стрийводоканал“

20. Юрця Василь Степанович –

начальник дільниці № 3 Південного РЕМ

21. Пастух Олександр Іванович –

начальник Стрийського відділення АТ
„Львівгаз“

22. Вовк Роман Ігорович –

заступник начальник Стрийського районного
управління поліції ГУ НПУ України у
Львівській області.

23. Чабанович Василь Степанович –

начальник Моршинського управління ГУ
Держпродспоживслужби у Львівській області

Керуюча справами міськвиконкому

Оксана Затварницька

