
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

          13.10.2021                                    Стрий                                           № 218

Про створення комісії  для визначення норм
накопичення відходів скошеної трави, обрізки 
гілок, опалого листя, а також великогабаритних 
та ремонтних відходів, меблів, що не є ТПВ в м.Стрий

      Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», Постановою КМУ «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з 
побутовими відходами» від 10.12.2008 р., зі змінами і доповненнями, внесеними 
постановами КМУ від 25.05.2011р №514, від 16.11.2011 №1173, від 27.03.2019р. №318.:

1. Створити комісію для визначення накопичення відходів скошеної трави, обрізки 
гілок, опалого листя, а також великогабаритних та ремонтних відходів, меблів, що не є 
ТПВ в м.Стрий у складі:
М Дмитришин – перший заступник міського голови, голова комісії 
І.Пастущин - начальник управління ЖКГ, заступник голови комісії
Л.Фурів – головний спеціаліст відділу транспортної інфраструктури, ТПВ та екології 
управління ЖКГ, секретар комісії
Члени комісії: 
І.Пагутяк  – начальник відділу транспортної інфраструктури, ТПВ та екології 
управління ЖКГ
М.Шкрібинець – головний спеціаліст відділу (інспекція) з благоустрою управління ЖКГ 
Г.Баран - начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування
Р.Бурак - заступник начальника юридичного відділу
В.Футалаш - заступник начальника Стрийського МККП
В.Кулак – начальник дільниці по озелененню Стрийського МККП
Р.Шабан - начальник дільниці по  благоустрою Стрийського МККП
Д.Тупий – помічник керівника підприємства ТОВ «Грінера Україна» (за згодою)
І.Андріїв – керівник ТзОВ «Стрий Еко» (за згодою)
В.Чабанович – начальник Моршинського управління Держспоживслужби у Львівській 
області (за згодою)
2. Комісії (М.Дмитришин) до 26.10.2021 року визначити кількість (об’єм) та норми 
накопичення відходів скошеної трави, обрізки гілок, опалого листя, а також 
великогабаритних та ремонтних відходів, меблів що не є ТПВ в м.Стрий та подати на 
затвердження виконавчого комітету Стрийської міської ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ


