
ПРОЄКТ 

 

 

 
 

від 11.07.2022                                  м. Бурштин                                                     № 130 

 

 

 

Про створення комісії з обстеження 

центрів гуманітарної допомоги та місць  

здійснення харчування тимчасово переміщених осіб  

 

 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 27.06.2022 

№ 15641/1/1-22, листа Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів від 29.06.2022 № 7726-22 щодо забезпечення завдань, 

визначених протоколом засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 20.06.2022 № 7, листа Головного управління 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та з метою проведення комісійних 

перевірок (обстежень) центрів гуманітарної допомоги та місць здійснення харчування 

тимчасово переміщених осіб щодо дотримання вимог чинного законодавства в частині 

зберігання продуктів харчування та ліків виконавчий комітет міської ради 

 

 вирішив: 

 

1. Створити комісію з обстеження центрів гуманітарної допомоги та місць 

здійснення харчування тимчасово переміщених осіб, які знаходяться на території 

Бурштинської міської територіальної громади, в складі згідно додатку. 

2. Комісії протягом липня 2022 року здійснити обстеження центрів гуманітарної 

допомоги та місць здійснення харчування тимчасово переміщених осіб, які знаходяться на 

території Бурштинської міської територіальної громади, про що скласти відповідні акти. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - головного спеціаліста 

з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (Мар’яну Яцинович).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

від ___________ № _____ 

 

 

СКЛАД 

комісії з обстеження центрів гуманітарної допомоги та місць здійснення харчування 

тимчасово переміщених осіб, які знаходяться на території Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

Чуйко Володимир Тарасович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради– голова 

комісії 

Мазурик Ганна Василівна - головний спеціаліст Галицького управління  

ГУ Держпродспоживслужби в  

Івано-Франківській області 

Яцинович Мар’яна Сергіївна   

- 

головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту – секретар 

комісії 

Гудзь Роман Романович - Головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Томин Іванна Степанівна - начальник відділу освіти і науки  

Матіїшин Ганна Володимирівна - заступник начальника відділу соціального 

захисту населення 

 


