
  
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 лютого  2021 р.            м. Стрий № 156

Про внесення змін до рішень сесій 

З метою створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого 
самоврядування Стрийської міської територіальної громади та на підставі 
ст. 25, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
ст. 59 та Перехідними положеннями Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 21  Регламенту Стрийської міської ради 
Стрийського району, -  Стрийська міська рада вирішила:

1. Внести зміни в рішення Стрийської міської ради, а саме:
1.1. у п.п. 25 п. 3.2. додатку до рішення ІІ сесії VIII демократичного 

скликання № 6 від 03.12.2020 року «Про затвердження Положення про 
старосту» виклавши його в такій  редакції:

«виконання завдань щодо діяльності за напрямками цивільного захисту, 
пожежної, техногенної безпеки, мобілізаційної підготовки та ведення 
військового обліку військовозобов`язаних і призовників»;

1.2. у п.п. 8.1 п. 8 рішення ІІ сесії VIII демократичного скликання № 56 
від 22 грудня 2020 року «Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни 
цільового призначення; проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання в оренду, постійне користування ;технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
надання оренду; технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки; технічної документації щодо 
поділу(об’єднання) земельних ділянок; продовження, надання, та припинення 
права користування земельними ділянками» виклавши його в наступній 
редакції:

«припинити договір оренди гр. Івасівці Емілії Степанівні на земельну 
ділянку по вул. Зелена, 21, площею 0,0007 га (кадастровий номер 
4611200000:04:023:0021) та передати земельну ділянку до земель запасу 
Стрийської міської ради у зв’язку із смертю орендаря»;



1.3. у п. 22 додатку №2 рішення ради № 969 від 26 лютого 2020 року 
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки», 
слова та цифри «орієнтовною площею 0,0190 га» замінити словами та цифрами 
«орієнтовною площею 0,0253 га»;

1.4. Внести  зміни в додаток рішення Стрийської міської ради  
Стрийського району № 5 від 03 грудня 2020 р.  «Про внесення змін до  
структури  апарату Стрийської міської ради та її виконавчих органів», в розділі 
Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області (додається);

1.5. Внести зміни в рішення ІІ сесії Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликання № 10 від 03 грудня 2020 р. «Про умови оплати праці 
Стрийського міського голови Канівця О.Л.», а саме п.п. 3.1. викласти в 
наступній редакції: «Щомісячну премію в розмірі 50% посадового окладу за 
фактично відпрацьовані дні. При наявності економії фонду оплати праці 
преміювання проводиться в межах даної економії»;

1.6. Внести зміни у п. 1.4. додатку № 5 «Положення про сектор 
забезпечення діяльності секретаря ради Стрийської міської ради Стрийського 
району рішення», який затверджений рішенням II сесії VIII демократичного 
скликання Стрийської міської ради №22 від 08 грудня 2020р, та викласти в 
такій редакції: «Сектор не є юридичною особою та має печатку із своїм 
найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка».

2. Внести зміни в рішення Підгірцівської сільської ради Стрийського 
району, правонаступником якої є Стрийська міська рада Стрийського району, а 
саме:

в п. 1 рішення від 22 жовтня 2020 року №1635 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах 
с. Ярушичі», цифри «0,20 га» замінити на цифри «0,2554 га».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дмитришина М.С. та секретаря міської ради 
Берника М.В., а також на постійні депутатські комісії  Стрийської  міської ради.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


