
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

IІ СЕСІЯ  VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про створення управлінь, відділів та секторів 
апарату Стрийської міської ради та її 
виконавчого комітету, інших виконавчих 
органів ради та затвердження положень 
про управління, відділи та сектори апарату 
Стрийської міської ради та її виконавчого 
комітету, інших виконавчих органів ради

Відповідно Конституції України, ст. 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення Стрийської міської ради від 
03 грудня 2020 року № 5 «Про внесення змін до структури апарату Стрийської 
міської ради та її виконавчих органів», Стрийська міська  рада вирішила:

1. Створити та затвердити положення:
- Створити управління житлово-комунального господарства Стрийської 

міської ради Стрийського району у статусі юридичної особи та затвердити 
його положення, згідно додатку №1.

- Створити управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області у статусі юридичної особи та затвердити його 
положення, згідно додатку №2.

- Створити управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області у статусі юридичної особи та 
затвердити його положення, згідно додатку №3.

- Створити відділ капітального будівництва Стрийської міської ради 
Стрийського району у статусі юридичної особи та затвердити його 
положення, згідно додатку №4.

- Створити сектор забезпечення діяльності секретаря ради Стрийської міської 
ради Стрийського району без статусу юридичної особи та затвердити його 
положення, згідно додатку №5.

- Змінити найменування управління праці та соціального захисту населення 
Стрийської міської ради на управління соціального захисту населення Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області та затвердити нову редакцію 
положення, згідно додатку №6. Начальнику управління праці та соціального 
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захисту населення Стрийської міської ради (С.Панилику) провести зміни згідно 
чинного законодавства. 

- Змінити найменування відділу міськвиконкому приватизації і управління 
міським комунальним майном та земельними ресурсами на відділ з питань 
приватизації та управління комунальним майном Стрийської міської ради 
Стрийського району та затвердити нову редакцію положення, згідно додатку №7. 
Начальнику відділу міськвиконкому приватизації і управління міським 
комунальним майном та земельними ресурсами (Л. Гетьманчик) провести зміни 
згідно чинного законодавства. 

- Затвердити нову редакцію положення служби у справах дітей Стрийського 
міськвиконкому, згідно додатку №8. Начальнику служби у справах дітей 
Стрийського міськвиконкому (Н. Ковалишин) провести зміни згідно чинного 
законодавства. 

- Затвердити нову редакцію положення фінансового управління Стрийської 
міської ради згідно додатку №9. Начальнику фінансового управління Стрийської 
міської ради (Л.Коваль) провести зміни згідно чинного законодавства. 

- Затвердити нову редакцію положення центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського району, згідно 
додатку №10.

2. Доручити виконавчому комітету Стрийської міської ради Стрийського 
району підготовити та затвердити положення про: відділ організаційної робити; 
відділ кадрової роботи; юридичний відділ; відділ обліку і звітності; архівний 
відділ; сектор з обслуговування; відділ внутрішньої та інформаційної політики; 
відділ економічного розвитку та стратегічного планування; відділ промисловості, 
аграрної політики та підприємництва; відділ інвестиційної політики та 
міжнародного співробітництва; відділ туризму та промоції; відділ праці та 
соціально-трудових відносин; відділ внутрішнього контролю і аудиту; відділ з 
питань НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи; відділ державного реєстру 
виборців; відділ державної реєстрації; відділ земельних ресурсів; служба з питань 
торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживача; управління 
містобудування та архітектури.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Стрийської міської ради (О. Затварницьку), постійну 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики 
(М. Пищик), секретаря Стрийської міської ради (М. Берник).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
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