
 
 УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “ 25 ”  лютого  2021 р. м. Стрий              №  196

«Про затвердження нової редакції  Статуту 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств»

Розглянувши клопотання Стрийського міського комбінату комунальних підприємств 
від 08.02.2021  р. за №56  про затвердження нової редакції  Статуту через необхідність 
внесення змін до Статуту, у зв’язку  з реорганізацією органів місцевого самоврядування , на 
підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27 травня 2020 № 624–р «Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Львівської області», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 
17.11.2020 р., а також реорганізацією юридичних осіб на підставі рішення  ІІ сесії VIII 
демократичного скликання Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області  
від 08.12.2020 р. № 21 «Про реорганізацію юридичних осіб Братківської, Вівнянської, 
Голобутівської, Дідушицької, Добрянської, Добрівлянської, Жулинської, Завадівської, 
Загірненської, Заплатинської, Йосиповицької, Кавської, Ланівської, Лисятицької, 
Миртюківської, Нежухівської, Підгірцівської, Подорожненської, П’ятничанської, 
Семигинівської, Сихівської, Стрілківської, Стриганцівської, Розгірченської, Ходовицької, 
Угерської сільських рад та Дашавської селищної ради шляхом приєднання до Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області», а також  доповнення видів діяльності ,   
керуючись  ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада 
вирішила:

1. П. 1.2. розділу 1 викласти в наступній редакції : «1.2. Засновником , власником і 
уповноваженим органом управління Стрийського МККП є Стрийська міська рада 
Стрийського району  Львівської області,  м.Стрий, вул.Шевченка,71»

2. П. 2.1. розділу 2 викласти в наступній редакції : « Стрийський МККП здійснює 
утримання і обслуговування об’єктів благоустрою, які знаходяться на території 
територіальної громади Стрийської міської ради  Стрийського району Львівської 
області .»

3. П. 2.2. розділу 2 викласти в наступній редакції : «2.2.Види діяльності Стрийського 
МККП, які здійснюються на території територіальної громади Стрийської міської ради  
Стрийського району Львівської області: » Перелік видів діяльності відредагувати 
відповідно до внесених змін щодо  території на якій будуть утримуватися та 
обслуговуватися об’єкти благоустрою, а також додатково внести  наступні види 
діяльності :
- Впорядкування прибережних територій річок та водойм;



- Послуги з поводження з твердими побутовими відходами  ( збирання та вивезення 
побутових відходів від населення, підприємств, установ і організацій, тощо);

- Тимчасове утримання безпритульних тварин після стерилізації;
- Забезпечення роботою осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт та 

порушників притягнених до адміністративної відповідальності у виді громадських 
або суспільно-корисних робіт.

4. Затвердити  Статут Стрийського міського комбінату комунальних підприємств у 
новій редакції.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Управління 
житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Cтрийського району 
Львівської області - Пастущина І.Я.

Міський голова        Олег КАНІВЕЦЬ


