
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2020 року                                                                                      № 15/1-20 

м.Бурштин 

                                             

Про утворення виконавчого комітету  

Бурштинської міської територіальної громади  

 

Відповідно до пункту 3 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

1. Утворити виконавчий комітет Бурштинської міської ради восьмого скликання в 

кількості двадцять одна (21) особа.  

2. Затвердити виконавчий комітет у складі:  

1.Андрієшин Василь Михайлович - міський голова;  

2.Іванюк Роман Степанович - секретар ради; 

3.Кицела Надія Юліанівна - керуючий справами - член виконкому; 

4.Стасько Ростислав Богданович - перший заступник міського голови - член   

виконкому; 

5.Матейко Мирон Федорович – депутат районної ради Івано-Франківської      

районної ради - член виконкому; 

6. Козак Андрій Романович - депутат районної ради Івано-Франківської      

районної ради - член виконкому;      

7.Вербовський Степан Петрович - староста Дем′янівського старостинського округу 

- член   виконкому; 

8.Ріжко Ольга Миколаївна - староста Бовшівського старостинського округу - член 

виконкому; 

9.Мазурик Богдан Михайлович - староста Задністрянського старостинського 

округу - член виконкому; 

10.Харів Ольга Ярославівна - староста Старомартинівського старостинського 

округу - член виконкому; 

11.Кропельницький Михайло Олексійович - староста Тенетниківського 

старостинського округу - член виконкому; 

12.Борис Іван Степанович - староста Коростовичівського старостинського округу - 

член виконкому; 

13.Гаврилишин Андрій Васильович - староста Озерянського старостинського 

округу - член виконкому; 

14.Копаниця Степан Михайлович - староста Сарниківського старостинського 

округу - член виконкому; 



15.Кліщ Любов Іванівна - (староста Юнашківського старостинського округу) - член 

виконкому; 

16.Николяк Ярослава Ярославівна - староста Насташинського старостинського 

округу - член виконкому; 

17.Волошин Степан Іванович - заступник директора ЗОШ №1 - член виконкому; 

18.Василик Володимир Євстахійович  - директор КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» - член виконкому; 

19.Гулик Володимир  Романович - перший заступник міського голови сьомого 

скликання - член виконкому; 

20.Іваськів Андрій Степанович - депутат обласної ради - член виконкому; 

21.Витриховський Ростислав Іванович -  менеджер із взаємодії з місцевими 

органами влади ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» - член виконкому; 

3. Персональний склад виконкому довести до відома населення через засоби масової 

інформації, розмістити на веб-сайті, на інформаційному стенді міської ради та на 

дошках оголошень в старостинських округах (Олена Кравчишин).  

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради 05/02-15 від 

17.11.2015р.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  міського голову            

Василя Андрієшина. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова         Василь Андрієшин 

 

 


