
 

УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 25 липня 2022 року                      Стрий                         № 143

Про скликання XXІV чергової сесії
міської ради VIII демократичного скликання 

1. Відповіднодост. 46ЗаконуУкраїни«Промісцевесамоврядуванняв Україні» 
скликати XXІV чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного 
скликанням 11серпня2022 року о 10:00 год. в у сесійній заліуправління 
культури молоді та спорту(вул. Є. Коновальця, 4).

2. На розгляд чергової сесії Стрийської міської ради винести наступні 
питання: 
2.1. Розгляд депутатських звернень.
2.2.Про дострокове припинення повноважень депутата Стрийської міської ради 
VIII скликання Тищенка Р.М. у зв’язку зі смертю.
2.3. Про дострокове припинення повноважень депутата Стрийської міської ради 
VIII скликання Мицика А.Б.у зв’язку з його особистою заявою про складання 
депутатських повноважень.
2.4.Про внесення змін до Регламенту Стрийської міської ради.
2.5.Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2022 рік.
2.6.Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та 
культурного
розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.
2.7. Про затвердження змін до Програми «Матеріально-технічнезабезпечення 
підрозділів територіальної оборони».
2.8.Про затвердження місцевої програми інформатизації «Цифрова 
Стрийщина» на 2022-2024 роки.
2.9. Про затвердження Програми «Розробка концепції індустріального парку 
«Долина Стрий».
2.10. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради № 873 від 10 
грудня 2019 року «Про затвердження списку присяжних для Стрийського 
міськрайонного суду».
2.11.Про перейменування дошкільнихнавчальних закладів освіти Стрийської 
міської ради та затвердження їх Статутів в новій редакції.
2.12.Про перейменування закладів загальної середньої освіти тазатвердження їх 
Статутів в новій редакції.
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2.13.Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна 
района лікарня»на 2022 рік.
2.14.Про внесення змін до «Програми розвитку Комунального 
некомерційногопідприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» 
на 2022 рік».
2.15.Про списання основних засобів, комунальної власності.
2.16.Про передачу матеріальних цінностей.
2.17.Про затвердження ліквідаційного балансу Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка».
2.18.Про безоплатну передачу відеокамер та іншого обладнання Стрийському 
комбінату комунальних підприємств.
2.19.Про передачу на баланс і обслуговування ОСББ «СТЕФАНІЯ» житлового 
будинку №24 по вул.Калнишевського.
2.20.Про передачу автомобілів як гуманітарної допомоги.
2.21.Про внесення змін у додатки 1 та 2 до рішення № 329 від 29 квітня 2021 
року «Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 
комунальної власності Стрийської міської ради».
2.22. Про надання в оренду вбудованих нежитлових приміщень, що належать 
до комунальної власності Стрийської міської ради, які включені до переліку 
другого типу (без проведення аукціону).
2.23. Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень шляхом 
проведення аукціону.
2.24. Про відмову у продовженні договору оренди нежитлових приміщень що 
належать до комунальної власності Стрийської міської ради.
2.25. Про надання дозволу на внесення змін до договору оренди нерухомого або 
іншого окремого індивідуальновизначеного майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади.
2.26. Про особливості оренди комунального майна Стрийської міської ради в 
умовах воєнного стану та звільненні від орендної плати.
2.27.Про передачу на баланс  Комунального некомерційного підприємства 
Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» 
коммунального нерухомого майна по вул. С. Бандери, 24  у м. Стрию з балансу  
виконавчого комітету Стрийської міської ради на прав і оперативного 
управління.
2.28.Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2022 рік».
2.29.Про внесення змін до Програми “Інші заходи щодо соціально-
економічного розвитку Стрийської міської територіальної громади  на 2022 
рік”.
2.30.Про внесення змін в додаток № 1до Рішення ХХІ сесії VIII демократичного 
скликання від 28.04.2022 року № 1122 «Про безкоштовну передачу об’єктів 
після їх будівництва, та капітального ремонту з балансу відділу капітального 
будівництва Стрийської міської ради на баланси організацій-
балансоутримувачів».
2.31.Про вихід з членів особистого селянського господарства.
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2.32.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого 
майна на території Стрийської міської ради.
2.33.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, з метою оформлення права комунальної 
власності, на території Стрийської міської ради.
2.34.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою зміни її цільового призначення на території Стрийської міської 
ради.
2.35.Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях.
2.36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу земельної ділянки у користування (оренду) на території Стрийської 
міської ради.
2.37.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності та передачу земельних ділянок у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.
2.38.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(намісцевості) на земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою передачі їх у власність 
громадянам на території Стрийської міської ради.
2.39.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
та передачу їх у власність громадянам на території Стрийської міської ради.
2.40.Про передачу громадянам у власність земельних ділянок на території 
Стрийської міської ради.
2.41.Про припинення права користування земельною ділянкою та припинення 
дії договору оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.42.Про здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель на території Стрийської міської ради.

Міський голова       Олег КАНІВЕЦЬ


