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Щодо розвитку Стрийської міської територіальної громади

Усвідомлюючи необхідність в умовах воєнного стану забезпечувати сталий  

розвиток територій, що передбачає врахування нових умов, які впливають на 

соціальний, економічний, гуманітарний рівень життя мешканців Стрийської міської 

територіальної громади Львівської області, виникає необхідність внесення змін в  

програму соціального та економічного розвитку та в проект Генерального плану міста 

Стрий. Мета - обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту, раціонального використання територій громади, 

створення належних умов для життєзабезпечення населення, покращення 

інвестиційної привабливості регіону. Керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про основи містобудування», Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану 

в Україні, враховуючи пропозиції, надані у листі №01-21.03.22 від 07.04.2022 

реєстр.номер 01/07.04.2022, та на основі меморандуму про партнерство та 

співробітництво між Стрийською міською радою та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Служба правової допомоги»:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “Служба правової допомоги” (та групи компаній, 

представником яких є зазначене товариство) щодо економічного та соціального 

розвитку Стрийської міської територіальної громади (далі — пропозиції).

2. Утворити Робочі групи та затвердити їх наступний склад згідно з додатком 1

3. Підрозділам міської ради та її виконавчого комітету:

- взяти участь у роботі відповідних груп та здійснити організаційні та інші заходи, які 

необхідні для реалізації пропозицій та меморандуму (додаток 2);

- взяти участь у розробці концепції з економічного та гуманітарного розвитку 

Стрийської міської територіальної громади;



- надати пропозиції щодо внесення змін до програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік,  

керуючись пропозиціями та меморандумом;

- розробити та подати на затвердження до Стрийської міської ради статути нових 

комунальних установ, які будуть брати участь у реалізації пропозицій;

- при розробці генерального плану населеного пункту міста Стрий врахувати 

напрацьовані пропозиції та документи;

- погоджений генеральний план населеного пункту міста Стрий надати для 

затвердження на сесію міської ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови М. Дмитришина, заступників міського голови А. Стасіва, 

Х. Грех, М. Журавчака, начальника управління містобудування та архітектури 

О.Телішевського.

 Міський голова                                                                                Олег Канівець


