
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 січня  2021 року                    м.Стрий                                               №  69  

Про прийняття установ районного бюджету 
від Стрийської районної ради в комунальну власність 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
 

Відповідно до рішення III сесії VIII демократичного скликання від  22 грудня 
2020 р. №25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік»,  
рішення II сесії VIII скликання від 22 грудня 2020 року №21 Стрийської районної 
ради «Про районний бюджет Стрийського району на 2021 рік», керуючись Законом 
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.,  ст.ст. 
25,60   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.39 розлілу IV 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України,   Стрийська 
міська рада    в и р і ш и л а:  

1. Прийняти установи культури, освіти, соціального захисту населення  та 
фізичної культури Стрийського району у комунальну власність 
територіальної громади в особі Стрийської міської ради,  згідно   із  
додатками  1-4. 

2. Затвердити розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня :
2.1.  Стрийську районну централізовану бібліотечну систему розпорядником коштів 
нижчого рівня в складі бюджету Управління культури, молоді та спорту  Стрийської 
міської ради.  

2.2. Освітні установи та заклади фізичної культури розпорядниками коштів нижчого 
рівня в складі бюджету Управління освіти Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області.

2.3.  Стрийський районний територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) розпорядником коштів нижчого рівня в складі 
бюджету Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради.



2.4. Стрийський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 
розпорядником коштів нижчого рівня в складі бюджету виконавчого комітету 
Стрийської міської ради.   

3. Утримання установ культури, освіти, соціального захисту  населення та фізичної 
культури здійснювати за рахунок коштів субвенції та коштів міського бюджету, 
а з 01.01.2021р. проводити оплату праці працівникам, що підлягають 
вивільненню, за рахунок субвенції з районного бюджету  Стрийського району.

4.  Утворити комісії з прийняття установ  культури, освіти, соціального захисту 
населення та фізичної культури згідно додатків 5-8. 

5.  Покласти на комісії з прийняття установ  культури, освіти, соціального захисту 
населення та фізичної культури повноваження щодо здійснення повної 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,  запасів, грошових 
коштів та розрахунків.

6.  Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб 
установ  культури, освіти, соціального захисту  населення та фізичної культури.

7. Затвердити план заходів з передачі установ культури, освіти, соціального 
захисту  населення та фізичної культури згідно додатків  9-12.  

8.  З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та 
зобов'язань надати право Стрийському міському голові здійснювати без 
погодження з Стрийською міською радою заміну персонального складу Комісії 
з передачі  у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під 
час виконання  заходів з  передачі установ  культури, освіти, соціального 
захисту  населення та фізичної культури. 

9. Управлінню культури, молоді та спорту, Управлінню освіти, Управлінню 
соціального захисту населення  Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області затвердити установчі документи установ культури, освіти, 
соціального захисту  населення та фізичної культури  в новій редакції.

10. Затвердити Положення про Стрийський районний центр соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді,  Положення про Стрийський районний територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  в новій 
редакції,   згідно додатків  13-14. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії  з 
питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Василів Т.Б.), з питань 
охорони здоров'я та соціального захисту населення (Салдан І.М.)

 

Міський голова                                                                      Олег КАНІВЕЦЬ


