
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 02 грудня 2021 р.                  м. Стрий                        № 755

Про передачу блоків оповіщення універсальних,
які встановлені в Стрийській територіальній громаді у 2021 році

Відповідно до п/п.31 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання п/п.7 п.2 ст.19 Кодексу цивільного 
захисту України та з метою належного функціонування системи оповіщення і 
інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, міська 
радав и р і ш и л а:

1. Безоплатно передати з балансу виконавчого комітету Стрийської міської 
ради на баланс Стрийської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів №7 
(Я.Білинський) з подальшим його утриманням, закуплене за кошти місцевого 
бюджету устаткування: блок оповіщення універсальний (БОУ-300) в складі: 
електронного блоку та гучномовців потужністю 150ВТ (2 одиниці), загальною 
вартістю 74750,0 грн.

2. Безоплатно передати з балансу виконавчого комітету Стрийської міської 
ради на баланс Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені Героя 
України Андрія Корчака (І.Сьомачок) з подальшим його утриманням, закуплене 
за кошти місцевого бюджету устаткування: блок оповіщення універсальний 
(БОУ-300) в складі: електронного блоку та гучномовців потужністю 150ВТ (2 
одиниці), загальною вартістю 74750,0 грн.

3. Безоплатно передати з балансу виконавчого комітету Стрийської міської 
ради на баланс управління освіти Стрийської міської ради для Навчально-
виховного комплексу «Ходовицький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Л.Стасенко) з подальшим його 
утриманням, закуплене за кошти місцевого бюджету устаткування: блок 
оповіщення універсальний (БОУ-300) в складі: електронного блоку та 
гучномовців потужністю 150ВТ (2 одиниці), загальною вартістю 74750,0 грн.

4. Безоплатно передати з балансу виконавчого комітету Стрийської міської 
ради на баланс управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 
для Народного Дому с.Добряни Добрянського старостинського округу (І.Пукас) з 



подальшим його утриманням, закуплене за кошти місцевого бюджету 
устаткування: блок оповіщення універсальний (БОУ-300) в складі: електронного 
блоку та гучномовців потужністю 150ВТ (2 одиниці), загальною вартістю 74750,0 
грн.

5. Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи (Є. Харик) 
здійснити передачу устаткування на баланс управління освіти, управління 
культури молоді та спорту, СЗШ №7, СЗШ №2 на підставі актів прийому 
передачі.

6. Начальникам управління освіти (Л.Стасенко) управління культури, 
молоді та спорту (І.Пукас), директорам СЗШ №7 (Я.Білинський), СЗШ №2 
(І.Сьомачок), взяти на облік вищевказане обладнання та призначити власними 
розпорядчими документами відповідальних осіб за підтримання в технічно 
справному стані отриманого від виконкому міської ради устаткування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Т.Василів) та 
заступника міського голови Х.Грех.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


