
             

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVIIIПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГОСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 10 листопада 2022 року Стрий № 1366

Про передачу майна комунальної власності

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 
Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» щодо 
безкоштовної передачічастининежитлового приміщенняпо вул. С. Бандери, 
24, клопотанняСтрийського міського територіального центру соціального 
обслуговування щодо безкоштовної передачі частини нежитлового 
приміщення по вул. С. Бандери, 24,управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської областіщодо 
безкоштовної передачі частини нежитлового приміщення по вул. С. Бандери, 
24,керуючись п. 31 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 1482 
від 21.09.1998р. «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», 

міська рада ВИРІШИЛА:
1. Передати безкоштовно з балансу Стрийського міського центру 

соціальних служб частину нежитлового приміщення загальною площею 
193,7кв. м, яке розташоване за адресою: вул. С. Бандери, 24 у м. Стриюна 
баланс комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня» на праві оперативного управління.

1.1. Доручити управлінню комунальним майном Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області підготувати договір на 
закріплення комунального нерухомого майна за комунальним некомерційним 
підприємством Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня» на праві оперативного управління для підписання. 

1.2. Директору комунального некомерційного підприємства Стрийської 
міської ради «Стрийська центральна районна лікарня»(О.ІГНАТОВ) 
забезпечити належний облік, обслуговування та утримання закріпленого 
комунального нерухомого майна. 

2. Передати безкоштовно з балансу Стрийського міського центру 
соціальних служб частину нежитлового приміщення загальною площею 
260,1кв. м, яке розташоване за адресою: вул. С. Бандери, 24 у м. Стрию на 



баланс Стрийського міського територіального центру соціального 
обслуговування на праві оперативного управління.

2.1. Доручити управлінню комунальним майном Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області підготувати договір на 
закріплення комунального нерухомого майна за Стрийським міським 
територіальним центром соціального обслуговуванняна праві оперативного 
управління для підписання. 

2.2. Директору Стрийського міського територіального центру 
соціального обслуговування(О. ГРИЦАЙ) забезпечити належний облік, 
обслуговування та утримання закріпленого комунального нерухомого майна. 

3. Передати безкоштовно з балансу Стрийського міського центру 
соціальних служб частину нежитлового приміщення загальною площею 
81,6кв. м, яке розташоване за адресою: вул. С. Бандери, 24 у м. Стрию на 
баланс управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області на праві оперативного управління.

3.1. Доручити управлінню комунальним майном Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області підготувати договір на 
закріплення комунального нерухомого майна за управлінням культури, 
молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
областіна праві оперативного управління для підписання. 

3.2. Начальникууправління культури, молоді та спорту Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області(І. ПУКАС) забезпечити 
належний облік, обслуговування та утримання закріпленого комунального 
нерухомого майна. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови (М.ЖУРАВЧАК), комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери 
послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. ЙОСИПЧУК).

Міський голова                                                               Олег КАНІВЕЦЬ


