
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 19.05.2021                            м. Бурштин              № 274 

 

Про створення робочої групи з реалізації у 2021 році  

проєктів Меморандуму про співпрацю у сфері  

соціально-економічного розвитку м. Бурштин від 13.07.2020  

між Бурштинською міською радою та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»  

із внесеними змінами від 21.12.2020 

 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою своєчасної та якісної реалізації у 2021 

році проєктів Меморандуму про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку 

м. Бурштин від 13.07.2020 між Бурштинською міською радою та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» із 

внесеними змінами від 21.12.2020, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Створити робочу групу в складі: 

Стасько Ростислав Богданович - перший заступник міського голови, голова робочої 

групи; 

Бандура Ірина Ігорівна - завідувач сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської 

ради, секретар робочої групи; 

Навроцький Ігор Ігорович - головний спеціаліст, енергоменеджер; 

Лукаш Володимир Олексійович - головний інженер КП «Житловик»; 

Возний Андрій Дем’янович - директор департаменту із сервісів ДТЕК 

Добротвірська ТЕС (за згодою); 

Витриховський Ростислав Іванович - менеджер по взаємодії з місцевими органами влади 

ДТЕК Бурштинської ТЕС (за згодою); 

Безрукий Володимир Васильович - головний фахівець відділу з реалізації теплової 

енергії та послуг департаменту із сервісів ДТЕК 

Бурштинська ТЕС (за згодою); 

Шаган Олександра Володимирівна - голова правління ГО АМЕР Прикарпаття (за 

згодою). 

2. Розпорядження міського голови від 07.09.2020 № 348 «Про створення робочої 

групи з реалізації проєктів Меморандуму про співпрацю у сфері соціально-економічного 

розвитку м. Бурштин у 2020 році від 13 липня 2020 р. між Бурштинською міською радою та 

ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова                                                                                               Василь Андрієшин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Завідувач сектору ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Бандура 

18.05.2021 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                                Р. Стасько 

18.05.2021 

 

Юридичний відділ                                                                                             

18.05.2021 

 

Загальний відділ                                                                                                  Л. Сьома  

18.05.2021 

 


