
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15 липня 2021 року       м. Стрий       № 152

Про скликання X сесії міської ради              
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:

1. Скликати X чергову сесію Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликання 29 липня 2021 року о 10:00 год. у сесійній залі 
Районного Народного дому (вул. Коновальця, 4).

2. На розгляд сесії винесли питання:
- Розгляд депутатських звернень;

- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської  територіальної 
громади на 2021 рік;
- Про затвердження  змін до Програми соціально-економічного та  культурного 
розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік;
- Про перейменування Нежухівської середньої загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Стрийського району Львівської області та створення дошкільного 
підрозділу;
- Про введення штатних одиниць в штатний розпис Стрийської міської дитячо-
юнацької спортивної школи (стадіон «Сокіл»);
- Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей стадіону «Сокіл»;
- 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;
- «Про затвердження уточненої Програми використання коштів для 
накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного 
захисту Стрийської міської ради на 2021 рік»; 
- Про внесення змін в цільову Програму захисту населення і території і від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік;
- Про внесення змін у Програму розвитку туризму та промоції Стрийської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки;
- Про затвердження Положення про запровадження відзнак міського голови та 
Стрийської міської ради;
- Про дозвіл ТзОВ «МУККО» на використання назви «Старий Стрий»;



- Про затвердження статуту Статуту Стрийської територільної громади в новій 
редакції;
- Про надання дозволу Комунальному підприємству Стрийський міський 
комбінат комунальних підприємств на укладення договору фінансового лізингу 
для придбання техніки;
- Про затвердження уточненої Програми «Підтримка видавництва книг, 
інформаційних видань, брошур на 2021 рік»;
- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального закладу 
«Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»» на 2021 рік;
- Про затвердження уточненої Програми  «Підготовка та відзначення 120- річчя 
Народного дому м. Стрия» на 2021 рік;
- «Про списання санітарного автомобіля УАЗ-3962 1999 року випуску, 
номерний знак 03969 ТА»;
- Про затвердження Статуту КНП «Стрийська центральна міська лікарня» в 
новій редакції;

- Про реорганізацію КНП «Стрийська міська лікарня» шляхом приєднання до 
КНП «Стрийська центральна міська лікарня»;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської міської ради 
Львівської області на 2021 рік;
- Про затвердження змін до «Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська міська стоматологічна 
поліклініка» на 2021 рік»;
- Про затвердження змін до «Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня» на 2021 рік»;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 
Стрийської міської ради Львівської області на 2021 рік;
- Про розгляд заяви про вихід з членів особистого господарства;
- Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на переведення
будинку за адресою м. Стрий по вулиці Шевченка, 4 з міського маневренного 
фонду в житловий будинок;
- Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури на 2021 рік»;
- Про затвердження змін до «Програми фінансової підтримки міських 
комунальних підприємств та  здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 
рік»;
- Про внесення змін у додаток 1 до рішення № 329 від 29 квітня 2021 року «Про 
затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 
власності Стрийської міської ради»;
-  Про намір передачі в оренду нежитлових приміщень по вул. Басараб, 15 у 
м. Стрию шляхом проведення аукціону;
-  Про намір передачі в оренду нежитлового вбудованого приміщення по 
вул. Шевченка, 5 у смт. Дашава шляхом проведення аукціону;
- Про намір передачі в оренду нежитлових вбудованих приміщень по 
вул. Шевченка, 7 у смт. Дашава шляхом проведення аукціону;



-  Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень першого 
поверху №№ 113, 114, 116-124, 127, 129-132, 226, 227, приміщення цокольного 
поверху № 63 та частини сходової клітки по вул. С. Петлюри, 72 у м. Стрию 
шляхом проведення аукціону;
- Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень №№ 178-197 
по вул. С. Петлюри, 72 у м. Стрию шляхом проведення аукціону;
-  Про намір передачі в оренду нежитлової будівлі (адмінбудинку) по 
вул. Франка, 71 у с. Семигинів шляхом проведення аукціону;
- Про внесення змін до рішення IX сесії VIII демократичного скликання № 449 
від 24.06.2021р. «Про намір передачі в оренду нежитлової будівлі по 
вул. Дубравського, 10 у м. Стрию»;
- Про безкоштовну передачу з балансу виконавчого комітету Стрийської 
міської ради на баланс управління культури, молоді та спорту Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області  нежитлової будівлі «А-1» 
по вул. Метельського, 1 у с. Лисятичі;
-  Про продовження договору оренди без проведення аукціону;
-  Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 
продажу на конкурентних засадах шляхом проведення електронного аукціону;
- Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради об’єктів нерухомого майна;
- Про затвердження актів обстеження нерухомого майна, що має ознаки 
безхазяйного;
- Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради об’єкта нерухомого майна;
- Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради;
- Про внесення змін до Програми «Експлуатація об’єктів житлово-
комунального господарства»;
- Про затвердження «Програми про співфінансування реконструкції, 
реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення 
спільного майна у багатоквартирних будинках»;
- Про внесення змін до Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою»;
- Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури 
на 2021 рік»;
- Про внесення змін до Положення про відділ капітального будівництва 
Стрийської міської ради;
- Про внесення змін в Програму «Регулювання містобудівної діяльності 
населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»:
- Про надання дозволу на виготовлення детальних планів території;
-  Про затвердження детальних планів території;
- Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельну ділянку з метою оформлення права комунальної 
власності на території Стрийської міської ради;



- 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;
- 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;
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про надання дозволу на виготовлення технічної документація із землеустрою 
щодо інвентаризації земель комунальної власності на території Стрийської 
міської ради;
- Про надання юридичним та фізичним особам дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради;
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 
метою реєстрації права комунальної власності Стрийської міської ради;
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності та припинення права 
постійного користування земельною ділянкою на території Стрийської міської 
ради;
- 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;
- Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення на території 
Стрийської міської ради;
- Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях;
- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо організації і 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення для збереження та використання парків – 
пам’яток садово-паркового мистецтва на території Стрийської міської ради;
- 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;
- 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) на земельну 
ділянку на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
в тому числі із зміною цільового призначення, технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) та передачу земельних ділянок у користування (оренду) на 
території Стрийської міської ради;
- 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;
- 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;
- Про передачу громадянину у власність земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради;
- Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки та передачу її в постійне користування на території 
Стрийської міської ради;
- Про припинення права користування земельною ділянкою та припинення дії 
договору оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, та передачу їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради;
- 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;
- 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;
- Різне.

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ


