
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ІVСЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 січня  2021 року                           № 59                                                м.Стрий

Про затвердження плану роботи 
Стрийської міської ради 
Стрийського району на 2021 рік

Керуючись пп.7 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,враховуючи 
рекомендації постійних депутатських комісій ради і виконавчого комітету, - 
Стрийська міська рада вирішила:

1. Затвердити план роботи Стрийської міської ради Стрийського 
району на 2021 рік (додається).

2. Сектору забезпечення діяльності секретаря ради забезпечити 
своєчасне доведення плану роботи міської ради до голів постійних комісій 
міської ради, заступників міського голови, керівників виконавчих органів 
міської ради.

3. Головам постійних депутатських комісій,заступникам міського 
голови, керівникам виконавчих органів міської радикеруватися у своїй роботі 
планом роботи Стрийської міської ради Стрийського району на 2021р.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 
М. Берника та депутатську постійну комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики (М. Пищик).

Міський голова                                                               Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток до
рішення Стрийської міської

 ради Стрийського району
№ 59 від 28січня 2021 року

( IV сесія VIIIскликання)

ПЛАН 
роботи Стрийської міської ради Стрийського району

VIIIскликання на 2021 рік.

І. Питання для винесення на розгляд 
Стрийської міської ради Стрийського району

І   квартал 2021 року

№ з/п Питання роботи ради та її органів Структурнийпідрозділ,                      
відповідальний за виконання

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік Фінансове управління 

2. Про підсумки соціально-економічного та 
культурного розвитку м.Стрий у 2020 році 

Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

3.
Звіт про діяльність комунальних підприємств 
міста м.Стрий та Стрийського району за 2020 рік 
та розгляд планів на 2021 рік

Управління житлово-
комунального господарства

4.
Про проведення інвентаризації майна Стрийської 
міської ради Стрийського району

Управління житлово-
комунального господарства

5.

Про прийняття до комунальної власності  
Стрийської міської ради Стрийського району 
майна, основних засобів, нематеріальних активів, 
запасів, грошових коштів та розрахунків сільських 
рад.

Управління житлово-
комунального господарства,

Фінансове  управління 

6.

Про компенсацію пільгових перевезень окремих 
категорій громадян в міській та сільській 
місцевості на автомобільному транспорті 
загального користування

Управління житлово-
комунального господарства,

Фінансове управління

7. Заслуховування керівників виконавчих органів 
міської ради Виконавчі органи міської ради

ІІ   квартал 2021 року
№ з/п Питання роботи ради та її органів Доповідач

1.
Звіт про виконання бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району за 3 місяці 2021 року

Фінансове управління 

2.
Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 
рік.

Фінансове управління,
Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

3.
Про встановлення ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 
рік.

Фінансове управління,
Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

4.
Про встановлення ставки транспортного податку 
на територіїСтрийської міської ради Стрийського 
району на 2022 рік.

Фінансове управління, 
Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування



5.
Про встановлення ставки туристичного збору на 
2022 рік.

Фінансове управління, 
Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

6.

Про встановлення плати за землю та затвердження 
положення про встановлення плати за землю на 
території Стрийської міської ради Стрийського 
району

Відділ земельних ресурсів

7.
Визначення поточної та перспективної потреби 
місць у дитсадочках. Управління освіти

8.

Порядок залучення, розрахунку розміру і 
використання коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури Стрийської міської ради 
Стрийського району

Фінансове управління 

9.

Інвентаризація нерухомих об’єктів Стрийської 
міської ради Стрийського району, що знаходяться 
в комунальній власності, визначення вартості їх 
оренди і відчуження, постановка на облік.

Управління та житлово-
комунального господарства

10. Заслуховування керівників виконавчих органів 
міської ради Виконавчі органи міської ради

 ІІІ  квартал 2021 року
№ з/п Питання роботи ради та її органів Доповідач

1.
Звіт про виконання бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району за 6 місяців 2021 року. Фінансове управління

2.
Проведення реорганізації комунальних 
підприємств Стрийської міської ради Стрийського 
району

Управління житлово-
комунального господарства

3.

Про затвердження історико-архітектурного 
опорного плану м. Стрия та Стрийського району з 
визначенням меж і режимів використання зон 
охорони пам’яток та історичних ареалів.

Управління містобудування та 
архітектури

4.
Про затвердження звітів про діяльність постійних 
комісій Стрийської міської ради Стрийського 
району

Голови постійних комісій 
Стрийської міської ради 

5. Заслуховування керівників виконавчих органів 
міської ради Виконавчі органи міської ради

ІV  квартал 2021 року

№ з/п Питання роботи ради та її органів Доповідач

1. Звіт про виконання бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району за 9 місяців 2021 року.

Фінансове управління 

   3. Про затвердження бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району на 2022 рік.

Фінансове управління 

   4.

Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
Стрийської міської ради Стрийського району на 
2022 рік.

Відділ економічного розвитку та 
стратегічного планування 

   5. Про встановлення на 2022 рік мінімальної 
вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площу 

Фінансове управління 



нерухомого майна фізичних осіб на території 
Стрийської міської ради Стрийського району.

6. Звіт про виконання депутатськихз апитів, плану 
роботи ради

Сектор забезпечення діяльності 
секретаря ради

   7.
Про звільнення від сплати земельного податку на 
території Стрийської міської ради Стрийського 
району на 2022 р.

Відділ земельних ресурсів

   8. Про затвердження цільових Програм Стрийської 
міської ради Стрийського району на 2022 рік

Виконавчі органи Стрийської 
міської ради Стрийського району

   9.

Про преміювання та встановлення надбавки 
(доплати) за високі досягнення у праці і за 
виконання особливої роботи у 2022 році 
Стрийському міському голові.

Відділ кадрової роботи

10.
Затвердження перспективного плану роботи 
Стрийської міської ради Стрийського району на 
2022 рік

Фінансове управління

11. План діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних  актів на 2022 рік Юридичний відділ

12. Заслуховування керівників виконавчих органів 
міської ради Виконавчі органи міської ради

ІІ. Питання, які вноситься на розгляд сесії
Стрийської міської ради Стрийського району щомісяця

1.Про встановлення пільгової орендної плати на оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності Стрийської міської ради Стрийського району.
Готує: профільні заступники Стрийського міського голови.
2.Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів у комунальну власність 
Стрийської міської ради Стрийського району.
Готує: профільні заступники Стрийського міського голови.
3.  Про внесення змін до бюджету Стрийської міської ради Стрийського району 
на 2021рік.
Готує: профільні заступники Стрийського міського голови.
4. Про внесення змін до Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку Стрийської міської ради Стрийського районуна 2021 рік та інших 
програм.
Готує: профільні заступники Стрийського міського голови.
5.Земельні та архітектурні питання.
Готує: профільні заступники Стрийського міського голови.
ІІІ. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із планами роботи 
комісій та графіків проведення засідань.

Секретар ради                               Мар`ян  БЕРНИК


