
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  14.11.2022                                  м. Бурштин                            №541 

 

 

Про внесення змін  

 

У зв’язку із зміною кадрового складу апарату Бурштинської міської ради, керуючись 

ст. 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 розпорядження 

міського голови від 24.02.2022 №72 викласти в наступній редакції: 

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);  

- Іванюк Роман Степанович – секретар ради, (заступник голови оперативного 

штабу); 

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

та цивільного захисту (секретар штабу. 

Члени оперативного штабу: 

- Драгун Іван Олексійович – заступник міського голови;  

-  Чуйко Володимир Тарасович – заступник міського голови; 

- Сацюк Лілія Володимирівна - провідний спеціаліст з військового обліку і кадрової 

роботи  

- Кицела Надія Юліанівна – керуючий справами виконавчого комітету;  

- Гудзь Роман Романович – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи;  

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

обліку комунального майна;  

- Пергельський Андрій Петрович – головний спеціаліст юридичного відділу; 

- Івасюк Леонора Романівна – начальник управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності. 

- Томин Іванна Степанівна - начальник відділу освіти; 

- Петровська Ольга Іванівна – начальник фінансового відділу; 

- Сачинська Наталія Ігорівна – т.в.о. директора КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня». 

3. Координацію роботи щодо виконання та висвітлення на офіційному веб-сайті 

розпорядження покласти на головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи (Роман Гудзь).  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Надію Кицелу. 

 

Міський голова                                                                Василь АНДРІЄШИН 

                

https://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/struktura/viddil-ekonomiky-ta-promyslovosti/
https://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/struktura/viddil-ekonomiky-ta-promyslovosti/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Головний спеціаліст з питань  

діяльності правоохоронних  

органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи  

Р. Гудзь  __________                                                  «____»_______2022 

 

Погоджено: 

 

           

Керуючий справами виконкому 

Н. Кицела ___________                                             «____»_______2022            

   

Юридичний відділ 

 

_____________________                _________           «____»_______2022            

 


