
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XІІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 вересня  2021 року                      м.Стрий                                       №606

Про  надання дозволу   на участь  у 
проєкті  «Програма  розвитку  
муніципальної  інфраструктури  
України»

З метою участі в проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
України»,  відповідно до ст. 26, 59, 60, 70 Закону України «Про місцеве  
самоврядування в Україні», Стрийська міська рада Стрийського району 
Львівської області 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Стрийській міській раді Стрийського району Львівської 
області та її виконавчому органу -  виконавчому комітету Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області на участь у проєкті «Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури України» шляхом  залучення коштів 
позики Європейського інвестиційного банку на умовах, визначених 
Фінансовою угодою щодо проєкту в обсязі сімнадцять мiльйонів  двісті тисяч 
євро  00 євроцентів  (17 200 000,00 євро) для фінансування Субпроєкту 
«Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Стрия Львівської області », 
що передбачає модернізацію системи водовідведення у м. Стрию.

 2.Уповноважити  начальника відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області Галину Баран, або особу яка виконує  її обов’язки   
направляти необхідні документи для   участі в проєкті та укладати необхідні 
договори,  у тому числі угоду про передачу коштів позики.

3. Доручити міському голові Олегу Канівцю  підписання кредитного  договору 
з міжнародною фінансовою установою Європейський Інвестиційний Банк та 
змін до нього від імені  Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області.

 4. Уповноважити  начальника фінансового  управління  Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області Ларису Коваль,  або особу яка 
виконує  її обов’язки : 



4.1.  вчиняти  всі  необхідні  правочини  та здійснювати  всі передбачені 
чинним законодавством України дії, пов’язані із здійсненням запозичення 
з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки  та інші 
документи, підписувати документи, правочини, а також  вчиняти всі інші 
дії, пов’язані із здійсненням запозичення;
4.2.  передбачити у бюджеті Стрийської  міської територіальної громади  
видатки на відповідний рік кошти, на здійснення витрат з виконання 
боргових зобов’язань міста до кінця дії цих зобов’язань;

5. Уповноважити начальника Управління житлово – комунального  
господарства, Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області  Ігоря Пастущина,  або особу яка виконує  його обов’язки та 
директора  Комунального  підприємства  «Стрийводоканал» Володимира 
Козака, або особу яка виконує  його обов’язки здійснювати координацію 
роботи з реалізації  проєкту  «Реконструкція каналізаційних очисних споруд 
м.Стрия Львівської області »

6. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом,  а також інші витрати, 
пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення,  здійснювати за 
рахунок коштів бюджету Стрийської  міської територіальної громади .

7. Це  рішення  набуває  чинності відповідно до законодавства,  але не раніше  
дати  погодження  з  Міністерством  фінансів  України  обсягу та умов  
здійснення запозичення.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Журавчака М. Ю. 

               Міський голова            Олег КАНІВЕЦЬ


