
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 15 грудня 2022 р.                       Стрий                           № 1420

Про прийняття зелених насаджень 
( дерев) в комунальну власність міста
і передачу їх для утримання та обслуговування 
Стрийському МККП. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
07.07.2022 р. № 2022 р. «Про інвентаризацію зелених насаджень (дерев) на 
території Стрийської  міської територіальної громади» та результатів   обстеження 
зелених насаджень (дерев),  проведених і затверджених  робочою групою, 
створеною  розпорядженням міського голови  від 28.07.2022 року № 148, 
враховуючи клопотання КП «УК «Комфортний Стрий» від 17.06.2022  № 305 про 
передачу зелених насаджень, які розташовані на територіях житлових районів, 
міжквартальних,  прибудинкових територіях комунальної власності у м.Стрий в 
підпорядкування Стрийському МККП Стрийська міська рада 

ВИРІШИЛА
 

1. Визначити об’єктами комунальної власності зелені насадження (дерева) в 
кількісному складі і по вулицях , вказаних в Додатку № 1 до   рішення.

2. Стрийському МККП:
2.1.Поставити на облік дерева,  вказані в  Додатку № 1 до рішення в 

кількісному складі.
2.2.В межах річних кошторисних призначень здійснювати утримання і 

обслуговування зелених насаджень,згідно з Додатком № 1.
3. Передбачити в програму «Благоустрою»управлінню житлово - 

комунального господарства кошти на обслуговування об’єктів комунальної 
власності зелені насадження (дерев) вказаних в Додатку №1 до рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови М.Дмитришина та на головупостійної депутатської комісії з питань 
житлово - комунального господарства, комунального майна та приватизації, 
з питань торгівлі, сфери послуг,з питань житлової політики та 
енергозбереження О. Йосипчука.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1
до рішення сесії 

Від15.12.2022р. № 1420

АКТ
про результат   роботи комісії  з обстеження  зелених насаджень, які розташовані  на 

територіях житлових районів, міжквартальних,    прибудинкових територіях 
комунальної власності  у м.Стрий.

Робоча група , створена розпорядженням міського голови від 28.07.2022 року № 148, 
в складі:

Дмитришин М.С. –  перший заступник міського голови, голова робочої групи
Пастущин І.Я. – начальник управління ЖКГ Стрийської міської ради,заступник голови 
робочої групи
Швед Н.О. – начальник відділу (інспекції)  з благоустрою    управління  ЖКГ, секретар 
робочої групи    

Члени робочої групи:
Остапчук С.П. –  головний інженер Стрийського МККП
Кулак В. М.  –  начальник дільниці по озелененнюСтрийського МККП
Шульга А.М.  – головний інженер КП «УК «Комфортний Стрий»
Андрушків О.С. – заступник начальника відділу земельних ресурсів  виконавчого комітету 
Стрийської міської ради
Ляшова І. – головний спеціаліст відділу культурної спадщини та дизайну міського 
середовища управління містобудування та архітектуривиконавчого комітету Стрийської 
міської ради
Шкрібинець М.М.– головний спеціаліст відділу (інспекції)  з благоустрою управління   
ЖКГ 
Пагутяк І.С. – начальник відділу ЖКГ, благоустрою та екології управління ЖКГ

на виконання рішення  виконавчого комітету Стрийської міської ради від 07.07.2022 року 
№ 278 
«Про інвентаризацію зелених насаджень (дерев) на території Стрийської міської 
територіальної громади», провела  обстеження зелених насаджень,   які розташовані  на 
територіях житлових районів, міжквартальних,    прибудинкових територіях комунальної 
власності  у м.Стрий.

Результати роботи комісії,  відображені в актах обстеження зелених насаджень 
(дерев) 
№№ 1-135 станом на  20 жовтня 2022 року і  затверджуються цим актом.

Акти обстеження зелених насаджень (дерев) в кількості – 135 шт. є невід’ємною 
частиною до цього акту.



Перший заступник міського голови, 
голова робочої групи Дмитришин 
М.С.  

Начальник управління ЖКГ 
Стрийської міської ради,заступник
голови робочої групи Пастущин І.Я.  

Начальник відділу (інспекції)  
з благоустрою    управління  ЖКГ,
секретар робочої групи Швед Н.О.

Головний інженер Стрийського МККП Остапчук С.П. 

Начальник дільниці по озелененню
Стрийського МККП Кулак В. М.   

Головний інженер КП «УК «Комфортний Стрий» Шульга А.М.   

Заступник начальника відділу земельних 
ресурсів  виконавчого комітету Стрийської 
міської ради Андрушків О.С.

Головний спеціаліст відділу культурної 
спадщини та дизайну міського середовища 
управління містобудування та архітектури
виконавчого комітету Стрийської міської ради Ляшова І.

Головний спеціаліст відділу (інспекції)  
з благоустрою управління   ЖКГ Шкрібинець 
М.М. 

Начальник відділу ЖКГ, благоустрою 
та екології управління ЖКГ Пагутяк І.С

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК


