
                                                                              
УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 червня 2022 року                                                                                            № 02/36-22
м.Бурштин

Про створення робочої групи 
з розвитку рекреаційної зони громади

З  метою  виконання  Стратегії  Сталого  розвитку  міста  Бурштин  до  2030  року,
затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 07/61-18, керуючись
ст.ст.  25,26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  врахувавши
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства, енергозбереження та транспорту, міська рада

вирішила:

1. Створити робочу групу з розвитку рекреаційної зони громади у складі:

Василь Андрієшин Міський голова, голова робочої групи
Ростислав Стасько Перший  заступник  міського  голови,  заступник  голови

робочої групи
Яна Штогрин Завідувач  сектору  інвестиційної  діяльності  та

стратегічного розвитку управління економіки, праці та
інвестиційної діяльності, секретар робочої групи

Володимир Чуйко Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Олег Скриник Начальник управління економіки, праці та інвестиційної
діяльності

Володимир Копаниця Начальник екологічно-земельного відділу
Марія Козар Депутат  Бурштинської  міської  ради,  начальник  відділу

сім'ї, молоді та спорту
Ростислав Бардашевський Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Тетяна Сенчина Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Андрій Савчак Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Володимир Рик Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Ольга Король Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Петро Ковальчук Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Петро Савка Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Наталія Василащук Депутат Бурштинської міської ради (за згодою)
Віктор Дибаш Керівник департаменту регіональної політики

ДТЕК «ЕНЕРГО» (за згодою)



Олександр Воронкін Радник департаменту регіональної політики
ДТЕК «ЕНЕРГО» (за згодою)

Ростислав Витриховський Менеджер  із  взаємодії  з  місцевими  органами  влади
БуТЕС (за згодою)

Андрій Іваськів Депутат Івано-Франківської обласної ради (за згодою)
Володимир Магаль Депутат Івано-Франківської обласної ради (за згодою)
Марія Савка                             Депутат Івано-Франківської обласної ради (за згодою).

2. Робочій групі підготувати пропозиції щодо облаштування та розвитку рекреаційної
зони громади та подати на затвердження міського голови.

3.  Координацію  роботи  робочої  групи  покласти  на Олега  Скриника –  начальника
управління економіки, праці та інвестиційної діяльності.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії  з  питань  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження та транспорту Андрія Савчака та  першого заступника міського голови
Ростислава Стаська.

   Міський голова                                                                  Василь АНДРІЄШИН


