
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIII СЕСІЯ,VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2021 року м. Стрий                       № 612

Про внесення змін до рішення 
Стрийської міської ради №311 
від 29.04.2021р.  «Про 
затвердження Програми 
«Охорона навколишнього 
природного середовища 
на 2021 рік»

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським кодексом 
України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Указу Президента України від 07.06.2021 №228/2021 «Про деякі заходи 
щодо збереження та відтворення лісів» та рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регуляторної 
політики на підтримку децентралізації влади» введення в дію Указом Президента 
України від 29 квітня 2021 року №180/2021 (в частині інвентаризації лісових 
ресурсів) та керуючись ст.33, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада

Вирішила:

1. Доповнити п.IV «Перелік завдань, заходів та показників Програми «Охорони 
навколишнього природного середовища на 2021 рік».
2. Контроль за виконанням рішення доручити депутатській постійній комісії з питань 
архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природного середовища  (В.Бурій).

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми

Фінансування Очікуваний 
результат

№ 
з/п

Назва 
завдання

Заходи та 
показники 

на 
виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконав
ці заходу, 
показни

ка Джерела
Обсяги, 

тис. 
грн.

2021рік
1 Реконструкція 

каналізаційних 
очисних споруд 
м.Стрия(1-ий 
пусковий 
комплекс)

Головна 
каналізаційна

насосна 
станція

Протягом
2021 року

ВКБ 
Стрийської 

міської 
ради

Бюджет Стрийської 
ТГ

2240,5 Утримання  
каналізаційних 
очисних споруд 

в належному 
стані

2 Проведення 
лісовпорядкува
ння

Виготовлення 
документів, що 
посвідчують 
право 
користування 
земельною 
ділянкою

Лісовкриті 
площі 

ненадані у 
власність і 

користування 
на території 

Стрийськогої 
ТГ

Протягом
2021 року

Управління 
ЖКГ

Бюджет Стрийської 
ТГ

(кошти від втрат 
сільськогосподарсько

го та 
лісогосподарського 

виробництва)

1143,219 Впорядкування 
та збільшити 
заліснення 
території 
України

Секретарміської ради                                                                              Мар’ян  БЕРНИК


