
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

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

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

16 вересня 2021 року м. Стрий № 190

Про скликання
XIII чергової сесії міської ради 
VIII демократичного 
скликання

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:
1. Скликати XIII чергову сесію Стрийської міської ради VIII 

демократичного скликанням 30 вересня 2021 року о 10:00 год. у сесійній залі 
Районного Народного дому (вул. Коновальця, 4).

2. На розгляд позачергової сесії винести питання:
- Про виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року;
- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 
громади на 2021 рік;
- Про прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки;
- Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік;
- Про затвердження змін до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 
актів на 2021 рік;
- Про надання згоди на безоплатне прийняття комп’ютерного обладнання;
- Про безоплатну передачу конвертів;  
- Про затвердження Програми  сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору у новій редакції;
- Про утворення старостинських округів Стрийської міської ради;
- Про внесення змін до складу виконавчого комітету;
- Про втрату чинності рішення міської ради від 25.03.2021р. №232 «Про 
встановлення надбавки до посадового окладу міському голові О.Канівцю»;
- Про затвердження Положення та структури комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 
в новій редакції;
- Про перейменування Стрийського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області;
- Про перейменування та зміна юридичної адреси Стрийської районної дитячо-
юнацької спортивної школи «Сокіл»;
- Про затвердження Статуту комунального закладу позашкільної освіти 
«Стрийська академія футболу» Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області в новій редакції; 



- Про затвердження Програми «Шкільний автобус» Стрийської територіальної 
громади на 2021-2025 роки;
- Про звільнення від плати за комунальні послуги особи з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування Грищука Олега Сергійовича;
- Про внесення змін до “Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Стрию на 2019-2021 
роки”;
- Про припинення шляхом ліквідації Комунального некомерційного підприємства  
«Стрийська міська стоматологічна поліклініка»;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия» Стрийської міської ради 
Львівської області на 2021 рік;
- Про затвердження Нової редакції Статуту Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня»;
- Про затвердження нового Статуту КНП «Стрийська ЦМЛ»;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської міської ради 
Львівської області на 2021 рік;
- Про затвердження нової редакції положення про Управління культури, молоді та 
спорту;
- Про ліквідацію філіалу с.Гірне Дитячої школи мистецтв с.Братківці;
- Про затвердження Програми «Культурно-просвітницький центр розвитку громад 
сіл: Лисятичі, Пукеничі, П’ятничани, Луги та Кути»;
- Про затвердження уточненої Програми «Підтримка видавництва книг, 
інформаційних видань, брошур на 2021 рік»;
- Про затвердження Положення про призначення щорічної стипендії кращим 
спортсменам Стрийської ТГ;
- 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 Програми «Покращення матеріально-технічної бази 
Стрийського управління Державної казначейської служби України Львівської 
області на 2021-2022 роки»;
- Про окремі питання управління комунальними закладами (організаціями) що 
перебуваюсь у власності Стрийської територіальної громади;
- Про внесення змін у Програму розвитку туризму та промоції  Стрийської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки;
- Про внесення змін у Програму  фінансового забезпечення  представницьких 
витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 
2021-2025 роки;
- 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 підриємницької діяльності на території м. 
Стрия»; 
- Про підтримку участі  Комунального підприємства  «Стрийводоканал» у проекті 
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»;
- Про надання дозволу на участь у проекті «Програма розвитку муніципальної 
інфраструктури України»;
- 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»;
- Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури» на 2021 рік;
- Про затвердження змін Програма «Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства»;
- Про затвердження змін до «Програма фінансової підтримки міських 
комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 
рік»;
- Про затвердження змін до  “Програма благоустрою на 2021 рік”;
- Про розгляд електронної петиції №6/2021;
- Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради №311 від 29.04.2021р. 
«Про затвердження Програми «Охорона навколишнього природного середовища 
на 2021 рік;
- Про безоплатну передачу відеокамер та іншого обладнання Стрийському
комбінату комунальних підприємств;
- Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Управляюча 
компанія «Комфортний Стрий»;
- 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»;
- 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);
- Про намір передачі в оренду нежитлового приміщення по вул. Басараб, 15 у м. 
Стрию шляхом проведення аукціону;
- 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;
- Про намір передачі в оренду нежитлових приміщень частини першого поверху 
по вул. Шевченка, 44 у м. Стрию шляхом проведення аукціону;
- Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 1 по вул. 
Шевченка, 24 у м. Стрию шляхом проведення аукціону;
- Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 23 по вул. 
Хмельницького, 32 а у м. Стрию шляхом проведення аукціону;
- Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 5 по вул. 
Шевченка, 6 у с. Миртюки шляхом проведення аукціону;
- 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;
- Про намір передачі в оренду приміщення підвалу № IX по вул. Валова, 11  у м. 
Стрию шляхом проведення аукціону;
- 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;
- Про вихід з членів особистого селянського господарства;
- Про надання дозволу на розроблення детальних планів території;
- Про відмову в наданні дозволу на розроблення детального плану території;
- Про затвердження детальних планів територій;
- Про внесення змін в Програму «Регулювання містобудівної діяльності населених 
пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»;



- Про затвердження Програми «Проведення   Відкритого архітектурного конкурсу 
на кращу проєктну пропозицію облаштування громадського простору проспекту 
В. Чорновола у м. Стрию»;
- 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;
- 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 надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна 
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 технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності 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 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) з метою передачі 
земельних ділянок в 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 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;
- Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності на території Стрийської міської ради;
- Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 



території Стрийської міської ради;
- Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення під об’єктами нерухомого майна на території Стрийської міської 
ради;
- 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;
- Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- 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;
- Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу земельної ділянки в постійне користування 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 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;
- 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 передачу громадянам у власність земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради;
- Про затвердження технічної документація із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянок в натурі ( на місцевості) на земельні ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу їх у 
користування (оренду) на території Стрийської міської ради.
- Про заслуховування звіту про роботу Стрийського відділення КП 
«Стрийтеплоенерго»;
- Про заслуховування звіту про роботу Стрийського відділення КП 
«Стрийводоканал»;
- Різне.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


