
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання ХІV сесії VIII демократичного скликання
Стрийської міської ради Стрийського району

11 листопада 2021 року

1.Розгляд депутатських звернень;
1.1.Про звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність місцевого 
самоврядування;
1.2. Про Звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з 
приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я;
Інформує : голова фракції ПП «Європейська Солідарність» у Стрийській міській раді Іван 
Іванович Зрайло.
2. Про виконання бюджету Стрийської міської територіальної громади за 9 місяців 
2021 року;
3. Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 
громади на 2021рік;
Доповідає: начальник фінансового управління Лариса Богданівна Коваль.
4. Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської територіальної громадина 2021 рік;
Доповідає: начальник відділу економічного розвитку та стратегічного планування 
Галина Миронівна Баран.
5. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Стрийської 
міської територіальної громади об`єктів окремого індивідуально визначного майна;
Доповідає: керівник центру надання адміністративних послуг Ірина Анатоліївна Зрайло.
6. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради №873 від 10 грудня 2019 
року «Про затвердження списку присяжних для Стрийського міськрайонного суду»;
Доповідає: начальник юридичного відділу Надія Степанівна Темник.
7. Про затвердження Положення про запровадження відзнак міського голови та 
Стрийської міської ради у новій редакції;
8. Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції Стрийської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції;
9. Про внесення змін у Програму фінансового забезпечення представницьких витрат та 
інших видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 2021-2025 роки;
Доповідає: начальник відділу туризму та промоції Орися Мирославівна Мельник.
10. Про внесення змін в цільову Програму захисту населення і території від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік;
Доповідає: заступник начальника Стрийського районного відділу головного управління  
Державної служби України з незвичайних ситуацій у Львівській області полковник служби 
цивільного захисту Володимир Миронович Гирович.
11.Про звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги Гордінець Вікторії 
Володимирівни;
Доповідає: директор Стрийського міського центру соціальних служб Олександра Ігорівна 
Дум’як.



12. Про створення Молодіжної ради Стрийської міської ради;
13. Про припинення шляхом ліквідації відділу молоді та спорту Стрийської міської 
ради;
Доповідає: начальник Управління культури, молоді та спорту Ірина Ярославівна Пукас.
14. Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської ради 
Львівської області на 2021 рік;
15. Про внесення змін до  «Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» на 2021 рік»;
16. Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок»;
17. Про затвердження змін до «Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» на 
2021 рік»;
18. Про списання мікроавтобуса меддопомоги УАЗ-3962 2005 року випуску, номерний 
знак ВС 70-31 АК;
19. Про затвердження передавального акту реорганізаційної комісії з реорганізації 
КНП «Стрийська міська лікарня» шляхом приєднання до КНП «Стрийська центральна 
міська лікарня»;
20. Про затвердження Положення про відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради 
у новій редакції;
Доповідає: начальник відділу охорони здоров’я Ігор Ярославович Равлінко.
21. Про внесення змін до Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО (ООС ) 
та членів їх сімей» на 2021 рік;
22. Про внесення змін до Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення» на 2021 рік;
23. Про внесення змін до Програми «Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні 
орфанні захворювання» на 2021 рік;
24. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» на 2021 рік;
Доповідає: начальник управління соціального захисту населення Надія Степанівна Кукляк.
25. Про внесення змін в штатний розпис Стрийської міської дитячо-юнацької 
спортивної школи;
26. Про затвердження Програми «Формування духовно-моральних цінностей 
дошкільника в освітньому процесі»;
Доповідає: начальник управління освіти Стрийської міської ради Лідія Леонівна Стасенко.
27. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) на території Стрийської територіальної громади;
28. Про тимчасове віднесення частини вулиці Кравецької міста Стрия до території КП 
«Ринок» на 2022 рік;
Доповідає: начальник служби з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав 
споживача Наталія Мирославівна Засанська.
29. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради;
Доповідає: заступник міського голови Михайло Юрійович Журавчак.
30. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради від 29.04.2021 №320 «Про 
затвердження договору управління Стрийським полігоном ТПВ»;



31. Про надання дозволу КП «Комунальник» Дрогобицької міської ради на 
захоронення твердих побутових відходів на Стрийському полігоні ТПВ;
32. Про внесення змін у рішення Стрийської міської ради від 03.03.2015 № 608 «Про 
прийняття в комунальну власність м. Стрия квартиру №16 по вул. Базарна,37 та 
квартиру №19 по вул. Базарна, 37 від ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС», ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ»;
33. Про затвердження змін до “Програми благоустрою на 2021 рік”;
34.Про затвердження змін до  Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури  на 2021 рік»;
35. Про затвердження змін Програми “Енергозбереження для населення на 2021 рік”;
36. Про затвердження змін до «Програми фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та  здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 рік»;
Доповідає: начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Ярославович 
Пастущин.
37. Про внесення змін до Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою»;
38. Про внесення змін до «Програми про співфінансування реконструкції, реставрації, 
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 
багатоквартирних будинках»;
39. Про внесення змін до Програми «Охорона навколишнього природного середовища 
на 2021рік »;
40. Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 
2021 рік»;
Доповідає: начальник відділу капітального будівництва Іван Петрович Лебідь.
41. 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»;
42. Про  надання в  оренду нежитлових приміщень, що належать до комунальної 
власності Стрийської міської ради, які включені до переліку другого типу (без 
проведення аукціону);
43. Про  намір передачі  в оренду частини нежитлового вбудованого приміщення  № 
14  по вул. Шевченка, 5 у смт. Дашава шляхом  проведення аукціону;
44. Про  намір передачі  в оренду нежитлових   приміщень №№ 52,53  по вул. 
Дрогобицька, 50  у м.  Стрию  шляхом  проведення аукціону;
45. Про  намір передачі  в оренду вбудованого нежитлового   приміщення  № 10  по 
вул. І. Франка, 128 у с. Стрілків  шляхом  проведення аукціону;
46. Про  намір передачі  в оренду частини нежитлового   приміщення № 16  по вул. 
Шевченка, 57  у м.  Стрию  шляхом  проведення аукціону;
47. Про  намір передачі  в оренду вбудованого нежитлового   приміщення № 35  по 
вул. Шевченка, 59  у м.  Стрию  шляхом  проведення аукціону;
48. Про  затвердження звіту про незалежну оцінку об’єкту комунальної власності 
Стрийської міської ради та про проведення електронного аукціону для продажу 
підвальних нежитлових приміщень по вул. Коссака, 4в у м. Стрию;
49. Про передачу  комунальному підприємству «Управляюча компанія «Комфортний 
Стрий» Стрийської міської ради комунального нерухомого  майна з балансу відділу з 
питань приватизації та управління комунальним майном  Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області на баланс на праві господарського відання;
Доповідає: начальник відділу з питань приватизації та управління комунальним майном Лідія 
Андріївна Гетьманчик.



50.Про вихід з членів особистого селянського господарства;
Доповідає: начальник відділу промисловості, аграрної політики та підприємництва Василь 
Ярославович Лесів.
51. Про надання дозволу на розроблення детальних планів території;
52. Про затвердження детального плану території;
Доповідає: заступник начальника відділу архітектури і містобудування Ігор Йосипович Хухра.
53. Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок з метою передачі їм земельних ділянок у власність на 
території Стрийської міської ради;
54. 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;
55. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на території Стрийської 
міської ради;
57. Про надання юридичним та фізичним особам дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельні ділянки на території Стрийської міської ради;
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо внесення змін до проекту 
роздержавлення та приватизації земель ВСГК «Підгір’я» на території Стрийської 
міської ради;
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 
метою реєстрації права комунальної власності Стрийської міської ради;
60. 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;
61. Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою зміни її цільового призначення на території Стрийської міської ради;
62. Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях;
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у 
користування (оренду) на території Стрийської міської ради;
64. 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;
65. 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;
66. 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;
67. Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності на території Стрийської міської ради;
68. Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу земельної ділянки в постійне користування на території 
Стрийської міської рад;
69. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки та затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
70. Про передачу громадянину у власність земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради;
71. Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу їм земельних ділянок у власність на території Стрийської міської 
ради;
72. 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;
73. 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;
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів Роман Михайлович Ярич.
74.Про надання дозволу Стрийському МККП на безоплатне прийняття зелених 
насаджень та матеріалів на баланс підприємства;
Доповідає: начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Ярославович 
Пастущин.
75.Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської міської ради Львівської 
області на 2021 рік;
Доповідає:Директор комунального некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча 
лікарня» Оксана Мирославівна Вишинська.
76.Різне.

Секретар ради                                                                          Мар’ян БЕРНИК


