
 

Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 25.02.2021                                                                                                                               №21 

 

Про створення постійно діючої  

комісії з питань поводження  

з безхазяйними відходами 

 

З метою зменшення небезпечного впливу на навколишнє природне середовище і 

здоров’я населення, запобігання утворення несанкціонованих і неконтрольованих звалищ 

відходів, належного виявлення та обліку безхазяйних відходів, враховуючи Порядок 

виявлення та обліку безхазяйних відходів, затверджений постановою КМУ від 03.08.1998 № 

1217, та ст. 12 Закону України «Про відходи», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Створити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами у складі: 

 

2. Роботу комісії проводити на постійній основі та оформлювати відповідними 

актами. 

Голова комісії:  

Іван Драгун - заступник міського голови; 

Члени комісії:  

Володимир Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу міської ради; 

Світлана Августин - головний спеціаліст  земельно-екологічного відділу міської 

ради; 

Ірина Бандура - завідувач сектору житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна міської ради; 

Галина Джочка - провідний спеціаліст сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської ради; 

Ганна Матіїшин - начальник ГБІО КП «Житловик»; 

Тетяна П’єкна - майстер дільниці по ТПВ КП «Житловик»; 

Степан Вербовський  - староста у селах Вигівка, Дем’янів; 

Іван Борис - староста у селах Коростовичі, Куропатники; 

Ярослава Николяк - староста у селах Насташине, Куничі; 

Андрій Гаврилишин - староста у селах Озеряни, Слобода; 

Ольга Харів - староста у селах Старий Мартинів, Різдвяни; 

Михайло Кропельницький - староста у селах Тенетники, Новий Мартинів; 

Богдан Мазурик - староста у селі Задністрянське; 

Ольга Ріжко - староста у селі Бовшів; 

Степан Копаниця - староста у селах Сарники, Діброва, Заливки; 

Любов Кліщ - староста у селі Юнашків. 



3. Рішення виконавчого комітету від 05.06.2015 № 83 «Про створення постійно 

діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами» вважати таким, що втратило 

чинність. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна. 

 

 

Міський голова                                                                                                Василь Андрієшин  

 


