
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 березня  2021 р.                 м. Стрий № 231

Про безоплатну передачу майна управлінням,
структурним підрозділам, комунальним підприємствам

Відповідно до рішення II сесії VIII демократичного скликання №21 від 08.12.2020р. 
«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» , 
керуючись ст. 104-108 Цивільного Кодексу, ст. 56-59 Господарського 
КодексуУкраїни, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій» №1009-ІХ від 17.11.2020р., 
ст. 26, 60 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97 – ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської радина баланс Управлінню освіти Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області (додатки №1,7).

2. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської радина баланс Управлінню культури молоді та спорту Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області (додатки №2,8).

3. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської радина баланс Управлінню житлово-комунального господарства 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (додатки 
№3,9).

4. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської радина баланс Стрийського міського комбінату комунальних 
підприємств (додатки №4,10).

5. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської радина баланс комунального некомерційного підприємства 



Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» (додатки 
№5,11).

6. Безоплатно передати майно з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської радина баланс комунального підприємства "Водоканал 
Плюс"(додаток №6,12).

7. Першому заступнику міського голови (М.Дмитришину) затвердити акти 
приймання-передачі.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Т.Василів), 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


