
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання ХІІІ сесії VIII демократичного скликання
Стрийської міської ради Стрийського району

30 вересня 2021 року

1. Розгляд депутатських звернень:
1.1 Про звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIII скликання до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і 
виплати додаткової пенсії у 2021році;(файл 578)
1.2 Про звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIII скликання до Президента України, Верховної Ради 
України та  Кабінету Міністрів України щодо  недопущення підвищення 
тарифів для населення;(файл 579)
Доповідає : голова фракції ПП «Європейська Солідарність» у Стрийській міській раді 
Іван Іванович Зрайло.
2. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року; (файл 580)
3. 
ПровнесеннязміндопоказниківбюджетуСтрийськоїміськоїтериторіальноїгромад
ина2021рік; (файл 581)
4. Про прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки; (файл 582)пропозиція постійних комісій зняти з розгляду.
Доповідає: начальник фінансового управління Лариса Богданівна Коваль.
5. ПрозатвердженнязміндоПрограмисоціально-економічногота 
культурногорозвиткуСтрийської територіальноїгромадина2021рік; (файл 583)
6. Про затвердження змін до Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2021 рік; (файл 584)
Доповідає: начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування 
Галина Миронівна Баран.
7. Про надання згоди на безоплатне прийняття комп’ютерного обладнання; 
(файл 585)
8. Про безоплатну передачу конвертів; (файл 586)
9. Про затвердження Програми  сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору у новій редакції;(файл 587)
Доповідає:  начальник відділу обліку і звітності Наталія Миронівна Салада.  
10. Про утворення старостинських округів Стрийської міської ради; (файл 588)
Доповідає: перший заступник міського голови Микола Степанович Дмитришин.
11. Про внесення змін до складу виконавчого комітету; (файл 589)
12. Про втрату чинності рішення міської ради від 25.03.2021р. №232 «Про 
встановлення надбавки до посадового окладу міському голові О.Канівцю»; 
(файл 590)
Доповідає: керуюча справами міськвиконкому Оксана Миронівна Затварницька.
13. Про затвердження Положення та структури комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області в новій редакції; (файл 591)
14. Про перейменування Стрийського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості Стрийської міської ради Стрийського району; (файл 592)
15. Про перейменування та зміна юридичної адреси Стрийської районної 
дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл»; (файл 593)



16. Про затвердження Статуту комунального закладу позашкільної освіти 
«Стрийська академія футболу» Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області в новій редакції; (файл 594)
17. Про затвердження Програми «Шкільний автобус» Стрийської 
територіальної громади на 2021-2025 роки; (файл 595)
Доповідає: начальник управління освіти Стрийської міської ради Лідія Леонівна 
Стасенко.
18. Про звільнення від плати за комунальні послуги особи з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування Грищука Олега Сергійовича; (файл 596)
Доповідає: заступник міського голови Христина Ярославівна Грех.
19.Про внесеннязмін до “Міськоїпрограмизабезпеченняжитломдітей-сиріт, 
дітей, позбавленихбатьківськогопіклування, та осіб з їх числа у м.Стрию на 
2019-2021 роки”; (файл 597)
Доповідає: начальник служби у справах дітей Наталія Іванівна Ковалишин.
20. Про припинення шляхом ліквідації Комунального некомерційного 
підприємства  «Стрийська міська стоматологічна поліклініка»; (файл 
598)пропозиція постійних комісій зняти з розгляду.
21. Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия» Стрийської міської 
ради Львівської області на 2021 рік; (файл 599)
22. Про затвердження Нової редакції Статуту Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня»; (файл 600)
23. Про затвердження нового Статуту КНП «Стрийська ЦМЛ»; (файл 601)
24. Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської 
міської ради Львівської області на 2021 рік;(файл 602)
Доповідає: начальник відділу охорони здоров’я Ігор Ярославович Равлінко.
25. Про затвердження нової редакції положення про Управління культури, 
молоді та спорту; (файл 603)
26.Про ліквідацію філіалу с.Гірне Дитячої школи мистецтв с.Братківці; (файл 
604)зняти з розгляду на підставі службової записки Управління культури, молоді та 
спорту.
27. Про затвердження Програми «Культурно-просвітницький центр розвитку 
громад сіл: Лисятичі, Пукеничі, П’ятничани, Луги та Кути»; (файл 605)зняти з 
розгляду на підставі службової записки Управління культури, молоді та спорту.
28. Про затвердження уточненої Програми «Підтримка видавництва книг, 
інформаційних видань, брошур на 2021 рік»; (файл 606)
29.Про призначення щорічної стипендії кращим спортсменам Стрийської ТГ; 
(файл 607)
Доповідає: начальник управління культури, молоді та спорту
Ірина Ярославівна Пукас.
30. Про внесення змін до цільової програми «Народ і армія - єдині» щодо  
підтримки особового складу військової частини А2847 під час виконання 
бойових завдань в зоні проведення ООС на Сході України; (файл 608)
Доповідає: тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини А2847 
підполковник Валерій Миколайович Мащенко.
31.Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради №43 від 22 
грудня 2020 року»;  (файл 609)
Доповідає: начальник Стрийського управління Державної казначейської служби України 
Львівської області Оксана Степанівна Тучапська.



32.Про окремі питання управління комунальними закладами (організаціями) що 
перебуваюсь у власності Стрийської територіальної громади; (файл 610)
33. Про внесення змін у Програму розвитку туризму та промоції  Стрийської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки; (файл 611)
34. Про внесення змін у Програму  фінансового забезпечення  представницьких 
витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 
2021-2025 роки; (файл 612)
Доповідає:  заступник міського голови Андрій Васильович Стасів.
35. Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради від 24.06.2021р 
№438 «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних 
типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території м. Стрия»; (файл 613)
36. Про підтримку участі  Комунального підприємства  «Стрийводоканал» у 
проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»; (файл 
614)
37. Про надання дозволу на участь у проекті «Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури України»; (файл 615)
Доповідає: заступник міського голови Михайло Юрійович Журавчак.
38. Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради від 09 вересня 
2020 року № 1020 «Про затвердження площ прибирання та косіння об`єктів 
благоустрою м. Стрия, які перебувають на обслуговуванні Стрийського 
МККП»;  (файл 616)
39. Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури» на 2021 рік; (файл 617)
40. Про затвердження змін Програма «Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства»; (файл 618)
41. Про затвердження змін до «Програма фінансової підтримки міських 
комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 
рік»; (файл 619)
42.  Про затвердження змін до  «Програма благоустрою на 2021 рік»; (файл 620)
43.  Про розгляд електронної петиції №6/2021; (файл 621)
44. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради №311 від 
29.04.2021р. «Про затвердження Програми «Охорона навколишнього 
природного середовища на 2021 рік»; (файл 622)
45. Про безоплатну передачу відеокамер та іншого обладнання 
Стрийськомукомбінату комунальних підприємств; (файл 623)
Доповідає: начальник управління житлово-комунального господарства 
Ігор Ярославович Пастущин.
46. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства 
«Управляюча компанія «Комфортний Стрий»Стрийської міської ради; (файл 
624)
Доповідає: директор комунального підприємства «Управляюча компанія» Комфортний 
Стрий» Андрій Едуардович Шапошніков
47. Про внесення змін у додатки 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»; (файл 625)
48. Про продовження терміну оренди нерухомого майна, частини приміщень, 
що належать до комунальної власності Стрийської міської ради, які включені 
до переліку  другого типу  (без проведення аукціону); (файл 626)
49. Про намір передачі в оренду нежитлового приміщення по вул. Басараб, 15 у 



м. Стрию шляхом проведення аукціону; (файл 627)
50. Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень №№ 
1,3,4,5,60,61,62 по вул. Шевченка, 57 у м. Стрию шляхом проведення аукціону; 
(файл 628)
51. Про намір передачі в оренду нежитлових приміщень частини першого 
поверху по вул. Шевченка, 44 у м. Стрию шляхом проведення аукціону; (файл 
629)
52. Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 1 по 
вул. Шевченка, 24 у м. Стрию шляхом проведення аукціону; (файл 630)
53. Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 23 по 
вул. Хмельницького, 32 а у м. Стрию шляхом проведення аукціону; (файл 631)
54. Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 5 по 
вул. Шевченка, 6 у с. Миртюки шляхом проведення аукціону; (файл 632)
55. Про намір передачі в оренду вбудованих приміщень №№ 8,9,10,62 та 
частини приміщення № 7 по вул. Валова, 11 у м. Стрию шляхом проведення 
аукціону; (файл 633)
56. Про намір передачі в оренду приміщення підвалу № IX по вул. Валова, 11  у 
м. Стрию шляхом проведення аукціону; (файл 634)
57. Про продовження оренди нежитлових приміщень Стрийських 
загальноосвітніх шкіл №№ 1,2,3,5,6,7,8,10,11 та спеціалізованої школи № 4 у м. 
Стрию, які включені до переліку другого типу  шляхом  без проведення 
аукціону; (файл 635)
Доповідає: начальник відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
Лідія Андріївна Гетьманчик.
58.Про вихід з членів особистого селянського господарства; (файл 636)
Доповідає: начальник відділу промисловості, аграрної політики та підприємництва 
Василь Ярославович Лесів.
59. Про надання дозволу на розроблення детальних планів території; (файл 637)
60.  Про відмову в наданні дозволу на 
розроблення детального плану території;(файл 638)
61.  Про затвердження детальних планів територій; (файл 639)
62.Про внесення змін в Програму «Регулювання містобудівної 
діяльності населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 
роки»; (файл 640)
63.Про затвердження Програми «Проведення   Відкритого 
архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію облаштування 
громадського простору проспекту В. Чорновола у м. Стрию»; (файл 641)
Доповідає: заступник начальника відділу архітектури і містобудування Ігор Йосипович 
Хухра.
64. Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з метою передачі їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради; (файл 642)
65. 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;(файл 643)
66. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого 



майна на території Стрийської міської ради; (файл 644)
67. Про надання юридичним та фізичним особам дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради; (файл 645)
68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності на території Стрийської 
міської ради; (файл 646)
69. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на території Стрийської міської ради; (файл 647)
70. Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення на території 
Стрийської міської ради; (файл 648)
71.  Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях; (файл 649)
72. Про надання громадянину дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на території Стрийської міської ради;(файл 650)
73. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та 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; (файл 651)
74. 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 з метою передачі їх у власність 
громадянам на території Стрийської міської ради; (файл 652)
75. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
та передачу їх у власність громадянам на території Стрийської міської ради; 
(файл 653)
76. Про включення до переліку земельної  ділянки для підготовки лоту для 
продажу його на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на 
виготовлення відповідних документацій на земельну ділянку на території 
Стрийської міської ради; (файл 654)
77. Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності на території Стрийської міської ради; (файл 655)
78.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 
території Стрийської міської ради; (файл 656)
79. Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення під об’єктами нерухомого майна на території Стрийської міської 
ради; (файл 657)
80. Про надання юридичній особі дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь на земельну ділянку на території Стрийської міської ради;
(файл 658)
81.Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки на території Стрийської міської 



ради;(файл 659)
82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, в тому числі із зміною цільового призначення, технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), передачу земельної ділянки у користування (оренду) та 
внесення змін в договір оренди земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради; (файл 660)
83. Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу земельної ділянки в постійне користування на 
території Стрийської міської ради; (файл 661)
84.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
та передачу їх у користування (оренду) на території Стрийської міської ради;  
(файл 666)
85. 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;(файл 662)
86. Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (із зміною цільового призначення), сплату втрат 
сільськогосподарського виробництва та передачу їм земельних ділянок у 
власність на території Стрийської міської ради; (файл 663)
87. Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (із зміною цільового призначення) та передачу їм земельних 
ділянок у власність на території Стрийської міської ради; (файл 664)
88. Про передачу громадянам у власність земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради; (файл 665)
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів Роман Михайлович Ярич.
89. Про заслуховування звіту про роботу КП«Стрийводоканал»; (файл 667)
Доповідає: заступник директора КП «Стрийводоканал» Роман Миколайович Палюк
90.  Про заслуховування звіту про роботу КП «Стрийтеплоенерго»; (файл 668)
Доповідає:Директор  КП «Стрийтеплоенерго»  Зеновій Миронович Білінський.
91.Про внесення змін до Програми розвиткуКомунального некомерційного 
підприємства«Стрийський пологовий будинок»; (файл 669)
92. Про списання основних засобів,комунальної власності;(файл 670)
Доповідає: начальник відділу охорони здоров’я Ігор Ярославович Равлінко.
93.Про надання в оренду рухомого майнаСтрийським міським 
комбінатомкомунальних підприємств;(файл 671)
94. Про затвердження Порядку надання поворотноїДопомоги КП «Управляюча 
компанія «Комфортний Стрий»Стрийської міської ради на 2021 р.;(файл 672)
95.Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 141803 Стрий – Журавне на ділянці км 0+000 – км 
11+500 Львівської області»;(файл 675)
96.Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О140502 Жидачів-Верчани на ділянці км 13+400- км 24+900 
Львівської області»;(файл 676)



97.Про безоплатну передачу проектно-кошторисноїдокументації по об’єкту 
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О 141803 Стрий – Журавне на ділянці км 0+000 – км 
11+500 Львівської області»; (файл 673)
98.Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О140502 Жидачів-Верчани на ділянці км 13+400- км 24+900 
Львівської області»; (файл 674)
Доповідає: начальник управління житлово-комунального господарства 
Ігор Ярославович Пастущин.
99. Про внесення змін до Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору управлінням соціального 
захисту населення Стрийської міської ради; (файл 677)
Доповідає:заступник міського голови Христина Ярославівна Грех
100.ПрозатвердженняПрограмизакупівліспеціалізованоїавтотехнікидля 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств 
наумовахфінансовоголізингуна2021-2025роки; (файл 678)
101. Про внесення доповнень до рішення Х сесії VIII демократичного 
скликання від 29.07.2021 року №497 «Про надання дозволу Комунальному 
підприємству Стрийський міський комбінат комунальних підприємств на 
укладення договору фінансового лізингу для придбання техніки»; (файл 679)
Доповідає:заступник начальника Андрій Васильович Стасів.
102.Різне.

Секретар ради                                                                          Мар’ян БЕРНИК


