
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 06 травня 2021 року            Стрий                                № 96a

Про проведення  публічних консультацій
та затвердження  складу робочої  групи
щодо  планування  проспекту  В. Чорновола

З метою  залучення  мешканців  Стрийської  міської  територіальної  
громади  до прийняття  рішень,  а  також  вивчення  думки  громади  щодо  
оптимального  розвитку  громадських  просторів,  відповідно  до  Положення  
про  громадський  простір  у  Стрийській  міській  територіальній  громаді  та  
участь  жителів  громади  в  його  плануванні,  затвердженого  рішенням  від  
29.04.2021  №307,  керуючись  ст.140  Конституції  України  «Про місцеве  
самоврядування  в  Україні»:

      1. Відділу  туризму  та  промоції  (О. Мельник),  відділу  внутрішньої  та  
інформаційної  політики  (М. Стадник)  у  термін  07 травня – 28 травня 2021 
року  організувати  процес  консультацій  із громадcкістю  щодо  планування  
громадського  простору  (проспект  В. Чорновола),  а  також  забезпечити  
підсумковий  звіт після  їх  проведення.
    2. Відділу  внутрішньої та інформаційної політики (М. Стадник)  
забезпечити  розміщення  відповідного  інформаційного  повідомлення  про  
проведення  консультацій  із  громадcкістю  та  подальше  інформування  
мешканців  про  консультації  на  офіційному  веб-сайті  Стрийської  міської 
ради.
    3.  Управлінню  житлово-комунального  господарства  (І. Пастущин),  
відділу  містобудування  та архітектури  (М. Дребот),  відділу  капітального  
будівництва  (І. Лебідь)  взяти  до  відома  підсумковий  звіт  з  проведених  
консультацій  із  громадскістю.  
    4.  Затвердити  склад  робочої  групи  з  планування  проспекту  В. 
Чорновола  згідно із додатком.

 5. Контроль  за виконанням  цього  розпорядження  залишаю  за  собою.

Перший заступник міського голови                        Микола Дмитришин



Додаток 
до розпорядження міського голови 
від 06 травня 2021 року  № 96a

Склад робочої групи:
1. Андрій Стасів — заступник міського голови, голова робочої групи
2. Орися Мельник — начальник відділу туризму та промоції, секретар робочої 
групи
3. Марта Стадник — начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики
4. Ігор Пастущин — начальник управління житлово - комунального 
господарства
5. Марина Дребот — начальник відділу містобудування та архітектури
6. Іван Лебідь — начальник відділу капітального будівництва
7. Богдан Бойко — начальник управління культури, молоді та спорту
8. Андрій Гліжан — представник громадськості (за згодою)
9. Василь Коружак — представник громадськості (за згодою)
10. Сергій Пожар — представник громадськості (за згодою)
11. Ярослав Турянський — представник громадськості (за згодою)
12. Богдан Левицький — НСОУ “Пласт”, представник молоді (за згодою)
13. Едуард Поліщук — ВГО “Генерація успішної дії”, представник осіб з 
інвалідністю (за згодою).


