
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ
від 12 січня 2023р.                      Стрий                  №2

Про скликання XХХІ сесії міської ради
VIII демократичного скликання

1. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» скликати XХХІ сесію Стрийської міської ради VIII демократичного 
скликання 26 січня 2023 року о 10:00 год. в у сесійній залі управління культури 
молоді та спорту (м. Стрий, вул. Є. Коновальця, 4).

2. На розгляд сесії Стрийської міської ради винести наступні питання:
2.1. Про затвердження плану роботи Стрийської міської ради на 2023 рік.
2.2. Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2023 рік.
2.3.Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2023 рік.
2.4. Про затвердження конкурсної документації з вибору керуючої компанії 
індустріального парку «Долина Стрий» у новій редакції.
2.5. Про визначення доцільності здійснення концесії інвестиційних проектів, 
створення комісії та затвердження Положення.
2.6. Про виконання  Програми фінансового забезпечення представницьких 
витрат  та  інших видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, 
на 2021-2025 роки за 2022рік.
2.7. Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких 
витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 
2021-2025 роки у новій редакції.
2.8. Про виконання  Програми розвитку туризму та промоції Стрийської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік.
2.9. Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції Стрийської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції.
2.10. Про виконання  Програми “Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша 
місцева інформація” за 2022 рік.
2.11. Про затвердження Програми “Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша 
місцева інформація” на 2023 рік.
2.12. Про виконання Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору за 2022 рік.
2.13. Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору на 2023 рік.
2.14. Про виконання Програми «Покращення матеріально-технічної бази  
Стрийського управління Державної казначейської служби України Львівської 
області  на 2020-2022 роки»за 2022 рік.
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2.15. Про виконання Цільової програми проведення громадських робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2022-2023 роки за 2022 рік.
2.16. Про виконання цільової програми «Народ і Армія  єдині» щодо підтримки 
військовослужбовців військової частини А 2847 на 2022 рік».
2.17. Про виконання Програми «Покращення стану забезпечення охорони 
громадського порядку та профілактики злочинності міста Стрия та 
Стрийського району на 2021-2022 роки» за 2022 рік.
2.18. Про виконання Програми сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню 6-му Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС 
України у Львівській області за 2022 рік.
2.19. «Про передачу генераторів дизельних та електрогенераторних 
установок».
2.20. Про виконання програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту 
Стрийської міської ради на 2022 рік».
2.21. «Про затвердження Програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту 
Стрийської міської ради на 2023 рік».
2.22. Про внесення змін в структуру Стрийського міського центру соціальних 
служб.
2.23. Про виконання Програми «Підтримка учасників АТО (ООС), Захисників 
та Захисниць України та членів їх сімей» за 2022рік.
2.24. Про затвердження Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО 
(ООС), Захисників та Захисниць України та членів їх сімей» на 2023 рік.
2.25. Про виконання Програми «Розвиток донорства крові та її компонентів в 
Стрийській міській територіальній громаді» за 2022 рік.
2.26. Про затвердження Програми «Розвиток донорства крові та її компонентів 
в Стрийській міській територіальній громаді» на 2023 рік.
2.27. Про виконання Програми «Соціальний захист дітей, які хворіють на 
рідкісні орфанні захворювання» за 2022 рік.
2.28. Про затвердження Програми «Соціальний захист дітей, які хворіють на 
рідкісні орфанні захворювання» на 2023 рік.
2.29. Про виконання Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 
осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників війни та інших громадських 
організацій» за 2022рік.
2.30. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських 
організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників війни та інших 
громадських організацій» на 2023 рік.
2.31. Про виконання Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення» за 2022 рік.
2.32. Про затвердження Комплексної Програми «Соціальний захист та 
підтримка незахищених категорій населення» на 2023 рік.
2.33. Про затвердження плану трансформації мережі закладів загальної 
середньої освіти Стрийської міської ради.
2.34. Про виконання Міської цільової Програми розвитку КЗ ПО «Стрийська 
академія футболу» впродовж 01.01.2022р.- 31.12.2022р за  2022 рік.
2.35. Про затвердження Міської цільової Програми розвитку КЗ ПО 
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«Стрийська академія футболу» на 2023р. 
2.36. Про затвердження Програми відшкодування коштів за довезення учнів 
Стрийської міської територіальної громади на приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2023 рік.
2.37. Про проголошення 2023 року Роком Остапа та Нестора Нижанківських.
2.38. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Муніципального 
камерно чоловічого хору «Каменяр» на 2023 рік».
2.39. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Муніципального 
Естрадно-духового оркестру «Стрий» на 2023 рік».
2.40. Про затвердження Програми «Надання підтримки внутрішньо 
переміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням 
воєнного стану, які проживають у закладах культури на 2023 рік».
2.41. Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» за 2022 рік.
2.42. Про затвердження  Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на 2023 рік.
2.43. Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» за 2022рік.
2.44. Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» на 2023рік.
2.45. Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради № 1268 від 
29 вересня 2022 року.
2.46. Про Підсумковий звіт щодо виконання Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна 
районна лікарня» за 2022 рік.
2.47. Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня» на 2023 рік.
2.48. Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 
за 2022 рік.
2.49. Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 
на 2023 рік.
2.50. Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Стрийської міської ради Львівської області за 2022 рік.
2.51. Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Стрийської міської ради Львівської області на 2023 рік.
2.52. Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська  дитяча лікарня»  за 2022 рік.
2.53. Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня»  на 2023 рік.
2.54. Про виконання Програми  розвитку лікарняної  мережі Стрийської ТГ в 
межах Стрийського кластеру львівського госпітального округу  на 2022-2024 
роки» за 2022 рік.
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2.55. Про зарахування коштів витрачених квартиронаймачами  (власниками 
квартир) на проведення невідкладних робіт по ремонту місць загального 
користування житлового будинку в рахунок квартплати.
2.56. Про виконання Програми відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік.
2.57. Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2023 рік.
2.58. Про виконання  Програми «Встановлення системи відео спостереження 
для охорони громадського порядку та безпеки на 2022рік».
2.59. Про затвердження Програми «Встановлення системи відеоспостереження 
для охорони громадського порядку та безпеки на 2023 рік».
2.60. Про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2022 рік».
2.61. Про затвердження Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2023 рік».
2.62. Про виконання  Програми «Природоохоронних заходів міського значення 
на 2022 рік».
2.63. Про затвердження Програми «Природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2023 рік».
2.64. Про  затвердження Програми  «Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації ліфтів житлового фонду м. Стрия  на  2023 рік».
2.65. Про виконання «Програми благоустрою на 2022 рік».
2.66. Про затвердження «Програми благоустрою на 2023 рік».
2.67. Про виконання  Програми «Енергозбереження для населення 
на 2022 рік».
2.68. Про затвердження Програми «Енергозбереження для населення 
на 2023 рік».
2.69. Про виконання  Програми «Фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022р.».
2.70. Про затвердження «Програми фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2023 рік».
2.71. Про виконання  «Програми облаштування громадських просторів
на 2022 рік».
2.72. Про виконання  Програми «Про демонтаж пам’ятників, що символізують 
агресивний мілітаризм радянської епохи на території Стрийської 
територіальної громади на 2022 рік».
2.73. Про виконання  Програми «Заходи та роботи з територіальної оборони на  
території Стрийської територіальної  громади на 2022 рік».
2.74. Про надання дозволу Стрийському МККП на здійснення платного 
обслуговування автомобільних доріг загального користування державного та 
місцевого значення, що знаходяться на території Стрийської міської 
територіальної громади.
2.75. Про прийняття до комунальної власності Стрийської міської 
територіальної громади автомобільних доріг.
2.76. Про виконання «Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
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виконавчих документів та сплати судового збору на 2022 рік».
2.77. Про надання дозволу на переобладнання транспортного засобу 
КРАЗ 65032.
2.78. Про внесення змін у додаток 1 та 2 до рішення № 329 від 29 квітня 
2021 року «Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів 
оренди комунальної власності Стрийської міської ради».
2.79. Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень, що 
належать до комунальної власності Стрийської міської ради, які включені до 
переліку другого типу (без проведення аукціону).
2.80. Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень шляхом 
проведення аукціону.
2.81. Про внесення змін в п. 4 рішення V сесії VIII демократичного скликання 
№ 180 від 25.02.2021р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності».
2.82. Про виконання Програми «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 
на 2022 рік».
2.83. Про розірвання договорів оренди комунального майна.
2.84. Про приватизацію (продаж) об’єкту нерухомого майна комунальної 
власності шляхом викупу орендарем ФОП Йосипчук О.З.
2.85. Про виконання «Програми підтримки галузі  тваринництва  територіальної 
громади   Стрийської   міської    ради на  2022-25 роки» за 2022 рік.
2.86. Про виконання «Програми розвитку малого і середнього підприємництва  
Стрийської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» за 2022 рік.
2.87. Про   виконання   «Програми   підтримки       розвитку  сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів територіальної  громади   Стрийської   міської    
ради на  2022-25 роки» за 2022 рік.
2.88. Про надання дозволу на розроблення детального плану території з метою  
будівництва об'єкта придорожнього сервісу по вул. Стрийській, 10-в с. 
ДобряниСтрийського району Львівської області.
2.89. Про виконання  Програми «Регулювання містобудівної діяльності 
населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 
2022 рік.
2.90. Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу їм 
земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради.
2.91. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна 
на території Стрийської міської ради.
2.92. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, в тому числі із зміною цільового призначення, з 
метою передачі їх в користування (оренду), власність на території Стрийської 
міської ради.
2.93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, у тому числі по зміні цільового призначення, з метою оформлення права 
комунальної власності на території Стрийської міської ради.
2.94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки у разі зміни її цільового призначення на території Стрийської міської 
ради.
2.95. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), з метою передачі земельних ділянок в користування (оренду) на 
території Стрийської міської ради.
2.96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу земельної ділянки у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.
2.97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу 
її у користування (оренду) на території Стрийської міської ради.
2.98. Про оформлення громадянами права власності на земельні ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Стрийської 
міської ради.
2.99. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Стрийської міської ради.
2.100. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Стрийської міської ради.
2.101. Про передачу громадянам у власність земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради.
2.102. Про включення земельної ділянки  до переліку земельних ділянок для 
підготовки лотів до продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону 
та надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки.
2.103. Про передачу земельної ділянки в постійне користування на території 
Стрийської міської ради.
2.104. Про припинення права користування земельною ділянкою та припинення 
дії договору оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.105. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок в межах території Стрийської територіальної громади.
2.106. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.107. Про затвердження Програми «Підготовка земельних ділянок 
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення комунальної 
власності для продажу прав на них на земельних торгах у формі електронного 
аукціону у 2023 році».
2.108. Про затвердження Програми «Оплата послуг по виготовленню експертних 
грошових оцінок земельних ділянок у 2023 році».
2.109. Про затвердження Програми «Проведення заходів із землеустрою 
у 2023 році».

Міськийголова ОлегКАНІВЕЦЬ


