
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08листопада 2022 року             м. Стрий                                    №259

Про скликання XXVІІІ позачергової сесії
міської ради VIII демократичного скликання 

1.Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 
XXVІІІ позачергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного скликанням 
10 листопада 2022 року о 10:00 год. в у сесійній залі управління культури молоді та спорту 
(м. Стрий, вул. Є. Коновальця, 4).

2. На розгляд позачергової сесії Стрийської міської ради винести наступні питання:
2.1.Про повторний розгляд рішення 27 сесії Стрийської міської ради №1329 від 

03 листопада 2022 року «Про внесення змін до Програми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік».

2.2. Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади 
на 2022 рік.

2.3. Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.

2.4. Про затвердження змін до Програми «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів 
територіальної оборони».

2.5. Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури  на 2022 рік».

2.6. Про затвердження змін до «Програми фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 рік».

2.7. Про затвердження змін до «Програми природоохоронних заходів місцевого значення».
2.8. Про внесення змін у рішення XXIII сесії VIII демократичного скликання № 1191 від 01 

липня 2022 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради об’єкту нерухомого майна».

2.9. Про безкоштовну передачу на баланс Стрийського міського центру соціальних служб 
комунального нерухомого майна по вул. С. Бандери, 24 у м. Стрию.

2.10. Про передачу майна комунальної власності.
2.11. Про внесення змін до Програми використання коштів для накопичення матеріально-

технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту Стрийської міської ради на 2022 рік.
2.12. Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» на 2022 рік.
2.13. Про внесення змін до  Комплексної  Програми «Підтримка учасників АТО (ООС), 

Захисників  та Захисниць України  та членів їх сімей»  на 2022 рік.
2.14. Про  внесення змін до   порядку надання одноразової матеріальної (фінансової) 

допомоги  громадянам, які опинилися у скрутній  життєвій ситуації,  зареєстровані та 
проживають на території   Стрийської міської територіальної громади.

2.15. Про внесення змін до Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка  
незахищених категорій населення» на 2022 рік.

Міський голова     Олег КАНІВЕЦЬ


