
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 лютого  2021р.                  м. Стрий                                                №  182

Про безоплатне прийняття майна
із спільної власності територіальних громад 
Стрийського району у комунальну власність
територіальної громади Стрийської міської ради

          Відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, Законом 
України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п. 10 
Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 39 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні  
положення» Бюджетного кодексу Україні, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо впорядкування питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» № 1009-IX 
від 17.11.2020р.,  рішення III сесії  VIII скликання від 21 січня 2021 року № 26 «Про 
безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад 
Стрийського району» міська рада вирішила:

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Стрийської міської ради майно 
спільної власності територіальних громад Стрийського району у комунальну 
власність територіальної громади Стрийської міської ради:

1.1. Комунальні заклади (в тому числі юридичні особи), їх цілісні майнові 
комплекси, транспортні засоби, інше майно, закріплене за ними по 
галузі освіти. Додаток № 1.

1.1.1. Затвердити Акти  приймання – передавання майна згідно Додатку 
№ 1 

1.1.2. Передати в оперативне управління майно вказане в Додатку № 1  
Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області та визнати його балансоутримувачем.

1.2. Комунальні заклади (в тому числі юридичні особи), транспортні 
засоби, інше майно, закріплене за ними по галузі охорони здоров’я. 
Додаток № 2.



1.2.1. Затвердити Акти приймання – передавання майна згідно Додатку 
№ 2

1.2.2. Передати в оперативне управління майно вказане у Додатку № 2  
комунальному некомерційному підприємству Стрийської міської 
ради «Стрийській міській лікарні» та комунальному 
некомерційному підприємству Стрийської міської ради 
«Стрийській центральній міській лікарні» та визнати їх  
балансоутримувачами

1.3. Комунальні заклади (в тому числі юридичні особи), транспортні 
засоби, інше майно, закріплене за ними по галузі культури . Додаток 
№ 3

1.3.1. Затвердити Акти приймання – передавання  згідно Додатку № 3 
1.3.2. Передати в оперативне управління  майно вказане у Додатку № 3  

Управлінню культури молоді та спорту Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської  області та визнати його 
балансоутримувачем.

1.4. Комунальні заклади ( в тому числі юридичні особи), транспортні 
засоби, інше майно, закріплене за ними по галузі соціального захисту 
населення. Додатку № 4.

1.4.1. Затвердити Акти приймання – передавання згідно Додатку № 4
1.4.2. Передати в оперативне управління майно вказане у Додатку № 4 

Управлінню соціального захисту населення Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області та визнати його 
балансоутримувачем.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Т. Василів), комісію з 
охорони здоров’я та соціального захисту населення (І. Салдан), комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунального майна та 
приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова                                               Олег КАНІВЕЦЬ


