
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня  2022року          м. Стрий                      №855

Про затвердження плану роботи 
Стрийської міської ради 
VIII скликання на 2022 рік 

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

1. Затвердити план роботи Стрийської міської ради VIII скликання на 
2022 рік (додається).

2. Секретаріату Стрийської міської 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 ради керуватися у своїй 
роботі планом роботи Стрийської міської ради Стрийського району на 2022р.

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 міськоїради 

№ 855 від 27 січня 2022 року

ПЛАН 
роботи Стрийської міської ради 

VIIIскликання на 2022 рік.

І. Питання для винесення на розгляд Стрийської міської ради
І   квартал 2022 року

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

1.
Затвердження перспективного плану роботи 
Стрийської міської ради Стрийського району на 
2022 рік.

Секретар ради

2. Звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік. Фінансове управління 

3. Про підсумки соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Стрий у 2021 році .

Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

4.
Звіт про діяльність комунальних підприємств 
міста м. Стрий та Стрийського району за 2021 рік 
та розгляд планів на 2022 рік.

Управління житлово-
комунального господарства

5.
Про звіти керівників виконавчих органів міської 
ради про роботу підпорядкованого структурного 
підрозділу.

Керівники виконавчих органів 
міської ради

6. Про проведення щорічних звітів депутатів міської 
ради перед виборцями.

Депутати міської ради восьмого 
скликання, секретар ради

7.
Про хід виконання програм, термін дії яких 
закінчився у 2021 році.

Виконавчі органи міської ради, 
установи, організації, 

підприємства

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

Виконавчі органи міської ради, 
установи, організації, 

підприємства

9. Про звіти постійних депутатських комісій 
Стрийської міської ради.

Голови постійних депутатських  
комісій міської ради

10. Звіт щодо плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних  актів на 2022 рік.

Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

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

ІІ   квартал 2022 року

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

1.
Звіт про виконання бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району за 3 місяці 2022 року

Фінансове управління 

2.
Про місцеві податки на 2023 рік. Фінансове управління,

 Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

3.
Про затвердження Правил благоустрою на 
території Стрийської міської територіальної 
громади.

Управління житлово-
комунального господарства

4.
Про підготовку господарського комплексу 
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-
2023 роки

Управлінняжитлово-
комунальногогосподарства



5. Про підготовку до святкування Дня міста Управління культури молоді та 
сорту

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

 ІІІ  квартал 2022 року

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

1.
Звіт про виконання бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району за 6 місяців 2022 року. Фінансовеуправління

2. Заслуховуваннякерівниківвиконавчихорганівміської 
ради Виконавчі органи міської ради

ІV  квартал 2022 року

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

1. Звіт про виконання бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району за 9 місяців 2022 року.

Фінансове управління 

2. Про затвердження бюджету Стрийської міської 
ради Стрийського району на 2023 рік.

Фінансове управління 

3.
Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Стрийської 
міської ради Стрийського району на 2023 рік.

Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування 

4.
Затвердження перспективного плану роботи 
Стрийської міської ради Стрийського району на 
2023 рік

Секретар ради

5. Про звіт міського голови Міський голова

6. План діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних  актів на 2023 рік

Відділ економічного розвитку 
та стратегічного планування

7. Заслуховуваннякерівниківвиконавчихорганівміської 
ради Виконавчі органи міської ради

ІІ. Питання, які вноситься на розглядсесіїСтрийської міської ради 
щомісяця
1. Внесення змін і доповнень до рішеньСтрийської міської ради(при 
необхідності).
2.Про затвердженняцільовихпрограм та змін до них(при необхідності).
3.  Про внесення змін до бюджету Стрийськоїміської ради Стрийського району 
на 2022рік(при необхідності).
4. Про внесення змін до Програми соціально – економічного та культурного 
розвитку Стрийськоїміської ради Стрийського району на 2022 рік та інших 
програм(при необхідності).
5. Розгляд питань, що стосуються регулюванняземельних та містобудівнихпитань.
6.Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними депутатських повноважень.
7.Інформування виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання 
планів і програм економічного і соціального розвитку.
Готують: керівники відділів, управлінь, установ та профільні заступники.

ІІІ. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із планами 
роботи комісій та графіків проведення засідань.

Секретар ради                                                  Мар`ян  БЕРНИК


