
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1 

від 04 липня 2018 року  

м. Заставна  

 

 

Про розподіл обов’язків  

між членами виконавчого комітету  

Заставнівської міської ради 

 

Заслухавши інформацію міського голови Радиша В.Й. про розподіл 

обов’язків між міським головою та членами виконкому, у зв’язку з 

необхідністю забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради, керуючись статтями 59, 27-40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради –  

   

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між членами 

виконкому Заставнівської міської ради об'єднаної територіальної громади 

згідно з Додатком. 

 

2. Затверджені функціональні обов’язки довести до відома 

виконавців. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету №1 «Про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради» від 01 грудня 2015 року. 

 

 

 
 



Додаток до рішення  

виконавчого комітету 

№ 1 від 04 липня 2018 року 

«Про розподіл обов’язків між членами 

виконавчого комітету Заставнівської 

міської ради» 

 

 

Радиш В.Й. – міський голова, здійснює загальне керівництво за 

діяльністю виконавчого комітету, головує на засіданнях виконавчого комітету; 

Леванін Р.В. – секретар міської ради, забезпечує реалізацію повноважень, 

визначених ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Романець Н.І. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; забезпечує реалізацію повноважень, визначених 

статтями 27, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Бондарчук Г.Ю. – в.о. старости с. Вербівці, забезпечує реалізацію 

повноважень, визначених статтею 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Ганяк Л.В. – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету, 

відповідає за підготовку матеріалів до засідань виконавчого комітету;  

 

Члени виконавчого комітету: 

 

Альошкіна Г.М. – відає сферою соціального захисту громадян, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

Буйновська С.Я. – відає питаннями бюджету та фінансів, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтями 27, 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»; 

Бурдейний Ю.І. – відає питаннями забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтею 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

Василевич Я.Ф. – відає питаннями регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, забезпечує реалізацію 

повноважень, визначених статтею 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

Вікірюк Ж.В. – відає сферою соціального захисту громадян, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

Гулько М.М. – відає питаннями бюджету та фінансів, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтями 27, 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»; 



Іванович Л.І. – відає питаннями охорони здоров’я, забезпечує реалізацію 

повноважень, визначених статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

Ковалик В.І. – відає питаннями житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста, забезпечує реалізацію повноважень, визначених статтями  

29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Колісник Б.Я. – відає питаннями розвитку підприємництва, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Кулінкович С.В. – відає питаннями освіти, культури, фізкультури і 

спорту, забезпечує реалізацію повноважень, визначених статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Пеліховська К.І. – відає питаннями бюджету та фінансів, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтями 27, 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»; 

Репіховський І.Р. – відає питаннями бюджету та фінансів, забезпечує 

реалізацію повноважень, визначених статтями 27, 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»; 

Романський В.В. – відає питаннями архітектури, містобудування, 

комунальної власності, забезпечує реалізацію повноважень, визначених 

статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Стасюк І.І. – відає питаннями архітектури, містобудування, комунальної 

власності, забезпечує реалізацію повноважень, визначених статтею 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Сташевська В.М. – відає питаннями освіти, культури, фізкультури і 

спорту, забезпечує реалізацію повноважень, визначених статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Чуньківська Г.М. – відає питаннями освіти, культури, фізкультури і 

спорту, забезпечує реалізацію повноважень, визначених статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Штефюк М.В. – відає питаннями житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста, забезпечує реалізацію повноважень, визначених статтями  

29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                            Ганяк Л.В. 

 


