
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 вересня 2022 року                       Стрий                            № 1286

Про внесення змін доРішення ХХІV сесії 
VIII демократичного скликання від 
11.08.2022 року № 1237«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»

Розглянувши клопотання Відділу капітального будівництва Стрийської 
міської ради про внесення змін до  Рішення ХХІV сесії  VIII демократичного 
скликання від 11.08.2022 року № 1237«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»в частині зміни організації – балансоутримувача та  
керуючись п.п. 31 п.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада вирішила:

1. Внести змінидо  Рішення ХХІV сесії  VIII демократичного скликання від 
11.08.2022 року № 1237 «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»в частині зміни організації – 
балансоутримувача та викласти  пункт вищевказаного рішення:

КП «УК                              Тротуар по вул. ФЕМ (бруківка) - 177,0 м2

Комфортний Стрий» Грабовецькій,63а в м. Стрию (після капітального                                                                  
                                                      ремонту)  216971,58 у новій  редакції:

     Львів КЕВ Тротуар по вул.       ФЕМ (бруківка) - 177,0 м2

(Квартирно- Грабовецькій,63а
експлуатаційний в м. Стрию (після  

      відділ) капітального ремонту)  -    216971,58



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови М. Дмитришина  та депутатські комісіїз питань планування 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук),   з питань 
житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з 
питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозабезпечення 
(О. Йосипчук). 

    Міський  голова Олег КАНІВЕЦЬ


