
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  29.01.2016 р.                                                                                                   №   07 

 

 

Про створення Комітету з управління 

впровадження Стратегії розвитку  

міста Бурштин до 2020 року. 

 

 

        Розглянувши  рішення сесії міської ради від 24.12.15р. № 06/04-15 «Про Стратегію 

розвитку міста Бурштин до 2020 року», врахувавши рекомендації виконавчого органу 

міської ради, виконавчий  комітет вирішив: 

 

1. Створити Комітет з управління впровадження Стратегії розвитку міста Бурштин 

до 2020 року (далі Комітет) згідно з додатком 1. 

 

2. Визначити відповідальних координаторів – керівників груп за пріоритетними 

напрямами Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року із наступних осіб: 

 

- напрям А. Конкурентоспроможність економіки міста - Бабій О.Я., директор АМЕР 

м.Бурштина; 

- напрям Б. Енергоефективність – Гулик В.Р., заступник міського голови; 

- напрям В. Охорона здоров’я – Савчин О.М., заст. головного лікаря міської лікарні; 

- напрям Г. Розвиток соціальної сфери та активізація громади – Кицела Н.Ю., заступник 

міського голови; 

- напрям Д. Екологія та довкілля – В.М.Копаниця, нач. земельно-екологічного відділу. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Додаток 1  

                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                  від 29.01.2016 № 07 

 

 

 

Склад  

Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку міста Бурштин 

до 2020 року 

 

 

Голова Комітету:                       Р.О.Джура,  міський голова 

Заступник голови Комітету:   Н.Ю.Кицела, заступник міського голови 

Секретар Комітету:                  М.С.Назар, начальник  відділу економіки і промисловості 

виконавчого органу міської ради 

 

Члени Комітету: 

 

Шувар А.Й., директор  ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС (за згодою) 

Н.І.Гудз, представник департаменту із соціального розвитку ДТЕК (за поданням ДТЕК) 

В.М.Попович, директор департаменту економіки облдержадміністрації (за згодою) 

Р.І. Витриховський, керуючий справами виконавчого апарату Галицької районної ради (за 

згодою)   

В.Р.Гулик, заступник міського голови                                      

О.М.Савчин, заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Л.Ю.Галамага, викладач Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНФ (за згодою) 

Ю.Ю.Угрюмов, начальник водопровідно-каналізаційного  господарства КП « Житловик» 

(за згодою) 

В. Л. Рик, голова депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку (за 

згодою)                                                      

І.З.Карвацький, голова депутатської земельної комісії та з питань екології (за згодою) 

Т.Д.Попик, голова депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ (за 

згодою) 

І.М.Мазур, голова депутатської комісії з питань гуманітарної політики (за згодою) 

Л.І.Горват, голова депутатської комісії з питань законності та правопорядку (за згодою) 

А.С.Іваськів, приватний підприємець, депутат Івано-Франківської обласної ради 

В.М.Копаниця, нач. земельно-екологічного відділу міської ради 

О.Я.Бабій, директор АМЕР м.Бурштина(за згодою) 

А.С.Рега, провідний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської міської ради   

                     

 

 

Керуюча справами               С.Видай 

 


