
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
●                                                                                

24.02.2022                                  м. Бурштин                       

№72 

 

Про створення оперативного штабу,  

щодо забезпечення правопорядку, безперебійної роботи  

міської ради, її виконавчих органів,  

комунальних підприємств, установ, організацій 

 

На виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 24.02.2022 року № 4, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» : 

 1. Утворити оперативний штаб щодо забезпечення правопорядку, безперебійної 

роботи міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій на 

період воєнного стану в Україні у складі: 

 Андрієшин Василь Михайлович -  міський голова (голова оперативного штабу) 

 Стасько Ростислав Богданович -  перший заступник міського голови, (заступник  

 голови оперативного штабу) 

 Сацюк Лілія Володимирівна -  провідний спеціаліст з військового обліку 

 і     кадрової роботи  (секретар штабу) 

Члени оперативного штабу : 

- Драгун Іван Олексійович – заступник міського голови; 

- Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови; 

- Іванюк Роман Степанович – секретар ради; 

- Кицела Надія Юліанівна –  керуючий справами виконавчого комітету; 

- Яцинович Мар’яна Сергіївна – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту; 

- Гудзь Роман Романович –  головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи; 

- Бандура Ірина Ігорівна – начальник відділу житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна; 

- Пергельський Андрій Петрович – головний спеціаліст юридичного відділу. 

2. Місце знаходження оперативного штабу м. Бурштин вул. С. Стрільців, 4 

(приміщення адміністративної будівлі міської ради, зал засідань, перший поверх). 

Контактні телефони : 0509994398, 0979300340. 

3. Оперативний штаб координує всі дії підприємств, установ, організацій, які 

знаходяться на території громади та забезпечує правопорядок, повідомляє про поточну 

ситуацію. 

4. Затвердити графік цілодобового чергування оперативного штабу за окремим 

списком. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 



Міський голова                                                                                        Василь АНДРІЄШИН 
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