
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 27 січня 2022 року Стрий                                      № 927

Про розроблення Комплексного плану
просторового розвитку території 
Стрийської територіальної громади 
Стрийського району Львівської області

З метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання 
принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів з 
урахуванням концепції інтегрованого розвитку території громади, відповідно до 
законів України «Про регулювання містобудівної діяльності»      (ст. ст. 16, 161, 20, 
21), «Про основи містобудування» (ст. 17), «Про землеустрій» (ст.45), Земельного 
кодексу України, Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження 
містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01 вересня 2021 року № 926, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ураховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з 
питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охороною 
навколишнього природнього середовища, міська рада вирішила:

1. Надати згоду на розроблення Комплексного плану просторового розвитку 
території Стрийської територіальної громади Стрийського району Львівської області 
(далі – Комплексний план).

2. Замовником на розроблення Комплексного плану визначити виконавчий 
комітет Стрийської міської ради.

       3. Затвердити Технічне завдання на розробку Комплексного плану (додається).
4. Виконавчому комітету Стрийської міської ради:

4.1 Визначити в установленому законодавством порядку розробника 
Комплексного плану та укласти відповідний договір;

4.2 Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок 
розроблення Комплексного плану та визначити порядок і термін внесення пропозицій 
до нього фізичним і юридичним особам;



4.3 Організувати збір вихідних даних для розроблення проекту 
Комплексного плану;

4.4 Забезпечити загальну доступність матеріалів проекту комплексного 
плану шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Стрийської міської ради;

4.5 Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації щодо 
визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення проекту 
комплексного плану;

4.6 Узгодити проект комплексного плану з органами місцевого 
самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в 
частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;

4.7 Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки комплексного 
плану;

4.8  Подати на попередній розгляд проект Комплексного плану на засідання 
архітектурно-містобудівної ради при Департаменті архітектури та розвитку 
містобудування Львівської обласної державної адміністрації;

4.9 Забезпечити проведення громадського обговорення проекту 
Комплексного плану з метою врахування громадських інтересів;

4.10 Подати проект Комплексного плану експертній організації для 
проведення експертизи;

4.11 Після розробки, узгодження та громадського обговорення проекту 
Комплексного плану внести на затвердження Стрийській міській раді;

4.12 Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації щодо надання 
субвенції з державного бюджету міському бюджету на розроблення Комплексного 
плану.

5.  Контроль  за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови (М.Дмитришин), постійну депутатську комісію з питань архітектури, 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


