
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

2 грудня 2022 року               Стрий                              №292

Про створення комісії щодо 
приймання – передачі 
комунального нерухомого майна
по вул. С.Бандери, 24 у м. Стрию

Відповідно до рішення XXVIII позачергової сесії, VIII демократичного 
скликання Стрийської міської ради від 10 листопада 2022 року №1366 «Про 
передачу майна комунальної власності», керуючись підпунктом 20, частини 4, 
статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити комісію щодо приймання – передачі комунального нерухомого 
майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 193.7 кв. м, яке 
розташоване за адресою: вул. С.Бандери, 24 у м. Стрию з балансу Стрийського 
міського центру соціальних служб на баланс комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня» на праві оперативного управління та затвердити її склад згідно з 
додатком 1 (додається).
2. Створити комісію щодо приймання – передачі комунального нерухомого 
майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 260.1 кв. м, яке 
розташоване за адресою: вул. С.Бандери, 24 у м. Стрию з балансу Стрийського 
міського центру соціальних служб на баланс Стрийського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на праві оперативного управління та затвердити її склад згідно з 
додатком 2 (додається).
3. Створити комісію щодо приймання – передачі комунального нерухомого 
майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 81.6 кв. м, яке 
розташоване за адресою: вул. С.Бандери, 24 у м. Стрию з балансу Стрийського 
міського центру соціальних служб на баланс управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області на праві 
оперативного управління та затвердити її склад згідно з додатком 3 (додається).
4. Акт приймання – передачі майна подати мені на затвердження. 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови (М.Журавчак).

Міський голова                                                                            Олег КАНІВЕЦЬ



                                       Додаток 1
                                             відповідно до

                                                                              розпорядження міського голови
                                                                   від  2 грудня 2022 р. № 292

Склад

комісії щодо приймання– передачі комунального нерухомого майна по вул. С.Бандери, 24 
у м. Стрию комунальному некомерційному підприємству Стрийської міської ради 

«Стрийська центральна районна лікарня» 
                                                                 

М. Журавчак       заступник міського голови

голова комісії 

Х.Грех заступник міського голови

В. Зубрицький начальник управління комунальним майном  

Н.Темник начальник юридичного відділу 

О.Думяк директор Стрийського міського центру соціальних 
служб

Р.Василенко головний бухгалтер Стрийського міського центру 
соціальних служб 

О.Ігнатов директор комунального некомерційного підприємства 
Стрийської міської ради «Стрийська центральна 
районна лікарня»

С.Кільгановський інженер з експлуатації мереж комунального 
некомерційного підприємства Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня»

М.Пилипів заступник головного бухгалтера комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська центральна 
районна лікарня»

С.Гошко завідувач господарством комунального 
некомерційного підприємства Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня»

Керуюча справами                                                 Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА



                                       Додаток 2
                                             відповідно до

                                                                             розпорядження міського голови
                                                                   від 2 грудня 2022 р. № 292

Склад

комісії щодо приймання– передачі комунального нерухомого майна по вул. С.Бандери, 24 
у м. Стрию Стрийському міському територіальному центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)
                                                                 

М. Журавчак       заступник міського голови

голова комісії 

Х.Грех заступник міського голови

В. Зубрицький начальник управління комунальним майном  

Н.Темник начальник юридичного відділу 

О.Думяк директор Стрийського міського центру соціальних 
служб

Р.Василенко головний бухгалтер Стрийського міського центру 
соціальних служб 

О.Грицай директор Стрийського міського територіального 
центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)

О.Бурцьо головний бухгалтер Стрийського міського 
територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

Керуюча справами                                                 Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА



                                       Додаток 3
                                             відповідно до

                                                                             розпорядження міського голови
                                                                   від 2 грудня 2022 р. № 292

                                                          

Склад

комісії щодо приймання– передачі комунального нерухомого майна по вул. С.Бандери, 24
у м. Стрию управлінню культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 

Стрийського району Львівської області 
                                                                 

М. Журавчак       заступник міського голови

голова комісії 

Х.Грех заступник міського голови

В. Зубрицький начальник управління комунальним майном  

Н.Темник начальник юридичного відділу 

О.Думяк директор Стрийського міського центру соціальних 
служб

Р.Василенко головний бухгалтер Стрийського міського центру 
соціальних служб 

І.Пукас начальник управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області 

Г.Куляс головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
управління культури, молоді та спорту Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області

Керуюча справами                                                 Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


