
                                                                                   

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 25 лютого 2022 року                                                                                         № 06/28-22 

м.Бурштин 
 

 

Про створення Робочої групи щодо співпраці 
Івано-Франківської ОДА, Бурштинської міської 
ради та бізнесу з питань трансформації профільних міст 

 

 

Відповідно до ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 №1024 «Про 
схвалення Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних 
регіонів України на період до 2030 року», з метою розробки пропозицій щодо 
альтернативних напрямків розвитку Бурштинської міської територіальної громади, 
врахувавши рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,         
міська рада 
 

вирішила: 
  

1. Створити Робочу групу щодо співпраці Івано-Франківської ОДА, Бурштинської 
міської ради та бізнесу з питань трансформації профільних міст (далі – Робоча група) та 
затвердити її персональний склад відповідно до Додатку. 

2. Робочій групі розробити концепцію альтернативних напрямків розвитку 
Бурштинської міської територіальної громади з урахуванням механізмів, що виникають 
при формуванні та реалізації політики трансформації профільних міст. 

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на 
начальника управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 
Ростислава Стаська. 
 

 

 

  Міський голова                                                                          Василь АНДРІЄШИН 

 

 



                                                                               Додаток 

    до рішення міської ради 

                                                                                                             від 25.02.2022 № 06/28-22 

 

Склад Робочої групи щодо співпраці Івано-Франківської ОДА, 
Бурштинської міської ради та бізнесу з питань трансформації профільних міст 

 

Василь Андрієшин - Міський голова, голова робочої групи 

 

Ростислав Стасько - Перший заступник міського голови, заступник 
голови робочої групи 

 

Марія Назар - Заступник начальника управління економіки, праці 
та інвестиційної діяльності, секретар робочої групи 

 

Геннадій Микитка  - Радник голови Івано-Франківської ОДА (за згодою) 
 

Сергій Подошва - Директор департаменту економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-

Франківської обласної держадміністрації 
 (за згодою) 

Андрій Іваськів  - Депутат обласної ради (за згодою) 
 

Володимир Магаль - Депутат обласної ради (за згодою) 
 

Марія Савка  - Депутат обласної ради (за згодою) 
  

Леся Круп’як  - Депутат районної ради (за згодою) 
 

Віктор Дибаш - Керівник департаменту по взаємодії з місцевими 
органами влади ДТЕК Енерго (за згодою) 
 

Олександр Воронкін  - Радник департаменту з регіональної 
політики ДТЕК Енерго (за згодою)  
 

Вадим Сімаков - Директор ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕС» ПАТ ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» (за згодою) 
  

Ростислав Витриховський 

 

- Менеджер зі взаємодії з місцевими органами 
владами ВП «БУРШТИНСЬКА ТЕС» ПАТ ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» (за згодою) 
  

Ігор Мельничук  
 

- Експерт програми U-LEAD з розробки стратегії  
(за згодою) 
 

Олег Демчук  Голова правління ГО АСТАР (за згодою) 
  

Олег Скриник - Начальник управління економіки, праці та 
інвестиційної діяльності  
 

Яна Штогрин  - Завідувач сектору інвестиційної діяльності та 
стратегічного розвитку управління економіки, праці 



та інвестиційної діяльності  
 

Олег Кобель - Депутат міської ради, заступник голови постійної 
комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності, етики та регламенту (за 
згодою) 

Тетяна Сенчина - Депутат міської ради, приватний підприємець (за 
згодою) 

Наталія Василащук - Депутат міської ради, приватний підприємець (за 
згодою)   

Рик Володимир - Депутат міської ради, приватний підприємець (за 
згодою)    

Ярослав Громко  
 

- Екс міський голова м.Бурштин (за згодою) 

Ігор Мельниченко 

 

- Екс міський голова м.Бурштин (за згодою) 

Олег Хом'як - Директор ТзОВ «Домобудівник 1» (за згодою) 
 

Галина Янишівська 

 

- Проектний менеджер ГО «АМЕР Прикарпаття» (за 
згодою) 
 

Віталій Грицюк - Голова ГО «Молода Просвіта» (за згодою) 

Микола Коробань - Громадський активіст 

  

 

 

Секретар міської ради                                                                          Роман Іванюк 


