
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ 
 

від  24.04.2018            №  79 

 

Про внесення змін до складу 

Державної надзвичайної   міської  

протиепізоотичної  комісії  при виконкомі 

Бурштинської міської ради  
 

 Заслухавши першого заступника міського голови Володимира Гулика щодо 

здійснення на території Бурштинської міської ради оперативного контролю, керівництва і 

координації діяльності підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання 

спалахам особливо небезпечних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного 

бюро (далі –заразні хвороби) і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації, відповідно до 

Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови КМУ від 21.11.2007 року № 1350 

«Про затвердження Положення про Державну надзвичайну проти епізоотичну комісію при 

Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні 

протиепізоотичні комісії»,  підпункту 6 пункту «б»  частини 1 статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради  ВИРІШИВ: 

  1. Внести зміни до складу  Державної надзвичайної міської  протиепізоотичної  

комісії при виконавчому комітеті Бурштинської міської ради згідно з додатком. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Володимира Гулика. 

 

 

Міський голова      Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від  24 .04. 2018 № 79 

Склад  

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Бурштинській міській раді 

Володимир Гулик - перший заступник голови міської ради, голова комісії; 

Михайло Гриник - начальник Галицького районного управління  ГУ 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, 

заступник голови комісії; 

Іван Грабович - провідний лікар ветеринарної медицини Галицької районної 

державної лікарні ветмедицини, секретар комісії 

Члени комісії: 

Мар’яна Яцинович - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради; 

Зоряна Микульська - завідувач відділу епідемічних досліджень Рогатинського 

міськміжрайонної філії ДУ «івано-Франківський 

лабораторний центр»; 

 Ольга Петровська - начальник фінансового відділу міської ради; 

Михайло Возняк - начальник Галицької районної державної лікарні 

ветеринарної медицини; 

Микола Тимошик - начальник Галицького районного відділу УДСНС України в 

Івано-Франківській області; 

Володимир Козак - начальник Галицького відділення поліції Тисменицького 

відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області; 

Василь Сеньків голова Бурштинського ТМР; 

Віктор Марчук - директор КП «Житловик»; 

Світлана Феденишин                  - лікар-інфекціоніст КО «Бурштинська центральна  міська 

лікарня»;                                          

Марія Медвідь - головний спеціаліст Галицького районного управління  ГУ 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Світлана Видай 


