
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 23 грудня 2021 року  Стрий                            № 815

Про безоплатну передачу  в комунальну 
власність  Грабовецько–Дулібівській 
сільськійраді Стрийського району 
Львівської області нерухомогомайна – 
приміщення філіалуДитячої школи 
мистецтв села Братківці Стрийської 
міської радиза адресою: вул. Шевченка, 
227, селоГірне та іншого окремого 
індивідуально визначеного майна

Розглянувши клопотання начальника управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області від 09 
вересня 2021 року №437 щодо передачі майна узв'язку зі створенням 
комунального закладу «Грабовецько -Дулібівська дитяча музична школа» та 
забезпеченням належного функціонування комунального закладу для 
задоволення потреб населення в отриманні послуг,враховуючи додаток №3 до 
рішення Vсесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області від 25 лютого 2021 року №182  «Про 
безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад 
Стрийського району у комунальну власність територіальної громади 
Стрийської міської ради»
Міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно із комунальної власності Стрийської міської ради у 
комунальну власність Грабовецько-Дулібівській сільській раді Стрийського 
району Львівської області нерухоме майно –приміщення філіалу Дитячої школи 
мистецтв села Братківці Стрийської міської ради заадресою: вул. Шевченка, 
227, селоГірне– нежитлові будівлі та спорудизагальною площею 58,6кв. м 
відповідно до технічного паспортувиданого Стрийським міжрайонним бюро 
технічної інвентаризації 05 грудня 2011 року згідно Додатку № 1
2. Передати безоплатно із комунальної власності Стрийської міської ради  у 
комунальну власність Грабовецько-Дулібівській сільській раді Стрийського 



району Львівської області  інше окреме індивідуально визначене майно згідно 
Додатку 2.
3. Утворити та затвердити склад комісії по інвентаризації та передачі 
нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна:
Голова комісії:
Х.Я.Грех – заступник міського голови;
Члени комісії:
Л.М.Курилишин– заступник начальника управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області;
Н. Б. Катерняк- начальник відділу з питань культури, національностей та 
релігій Управління культури, молоді та спортуСтрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області
Г.М.Куляс – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління 
культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області;
Ю.С.Юник – директор КЗ «Дитяча школа мистецтв с. Братківці»;
М.В.Дума – заступник Грабовецько - Дулібівського голови;
Л. В. Балабанська - начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму 
Грабовецько -Дулібівської сільської ради;
І.П.Кецик - директор  КЗ «Грабовецько-Дулібівська дитяча музична школа».
4. За результатами роботи комісії подати акти приймання – передачі нерухомого 
та іншого окремого індивідуально визначеного майнана затвердження сесії 
Стрийської міської ради.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського     
голови (Х. Грех та М. Журавчак) та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань 
торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження 
(О.Йосипчук).

Міськийголова ОлегКАНІВЕЦЬ


