
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.04.2022                        Стрий                                №  78

Про виділення палива для перевезення 
гуманітарних вантажів і для потреб
добровольчого формування Стрийської
міської територіальної громади, закупленного
управлінням ЖКГ Стрийської міської ради
за бюджетні кошти з резервного фонду

           Відповідно до п.20 ч.4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-IX, Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану»,  рішення Ради оборони Стрийської 
громади Стрийського району Львівській області від 23.03.2022 №24, рішення  
виконавчого комітету від 07.04.2022 № 123 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 31.03.2022 №105 «Про передачу палива Стрийському МККП на 
зберігання, закупленого управлінням ЖКГ Стрийської міської ради за бюджетні 
кошти з резервного фонду»  та з метою забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами для перевезення гуманітарних вантажів, а також для  потреб 
добровольчого формування Стрийської міської територіальної громади, пов’язаних з 
обороною та гуманітарним забезпеченням населення під час дії правового режиму 
воєнного стану в Україні:

       1. Управлінню ЖКГ Стрийської міської ради (І.Пастущин) видати паливно-
мастильні матеріали (талони), а саме в об’ємі 1750  л дизельного палива                          
ФОП Кричковська Наталія Степанівна для перевезення гуманітарних вантажів 
відповідно до рішення Ради оборони Стрийської громади Стрийського району  
Львівської області від 05.03.2022  №13.
 
      2. Управлінню ЖКГ Стрийської міської ради (І.Пастущин) видати паливно-
мастильні матеріали на сили оборони України, а саме дизельне паливо (талони) в 
об’ємі 1250 л:
- 100 л добровольчий батальйон «Сонечко» відповідно до рішення Ради оборони 
Стрийської громади Стрийського району Львівській області від 29.03.2022 №27;
- 300 л 65 батальйон територіальної оборони відповідно до рішення Ради оборони 
Стрийської громади Стрийського району Львівській області від 28.03.2022 №26;
-300 л Українська добровольча армія відповідно до рішення Ради оборони Стрийської 
громади Стрийського району Львівській області від 30.03.2022 №28;
- 400 л Стрийський РУ ГУ ДСНС України у Львівській області відповідно до листа 
від 02.03.2022 №6-911/58;



- 150 л добровольче формування Стрийської територіальної громади «Курінь Стрий-
1» відповідно до рішення Ради оборони Стрийської громади Стрийського району 
Львівській області від 06.04.2022 №32
       та  бензину (талони) в об’ємі 1240 л:
- 500 л  Стрийська сотня Січові Стрільці відповідно до рішення Ради оборони 
Стрийської громади Стрийського району Львівській області від 29.03.2022 №27;
- 200 л добровольчий батальйон «Сонечко» відповідно до рішення Ради оборони 
Стрийської громади Стрийського району Львівській області від 29.03.2022 №27;
- 200 л Українська добровольча армія відповідно до рішення Ради оборони 
Стрийської громади Стрийського району Львівській області від 30.03.2022 №28;
- 240 л добровольче формування Стрийської територіальної громади «Курінь Стрий-
1» відповідно до рішення Ради оборони Стрийської громади Стрийського району 
Львівській області від 06.04.2022 №32;
- 100 л військова частина А7077 відповідно до рішення Ради оборони Стрийської 
громади Стрийського району Львівській області від 12.04.2022 № 35.

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови  Дмитришина М.С.

Міський голова                                                                           Олег КАНІВЕЦЬ


