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УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
10 лютого 2021 року                                  м. Стрий                              № 25 

 

Про скликання V сесії міської ради 

VIII демократичного скликання 

 

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

 1. Скликати V чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного 

скликання 25 лютого 2021 року о 10:00 год. у приміщення Стрийського міського 

будинку культури (вул. Крушельницької,18). 

 

 2. На розгляд сесії винесли питання: 

- Розгляд депутатський звернень; 

- Про виконання міського бюджету за 2020 рік; 

- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 

громади на 2021 рік; 

- Звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Стрия в 

2020 році; 

- Про затвердження змін до Плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2021 рік; 

- Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік; 

- Про встановлення вартісного критерію для визначення основних засобів; 

- Про внесення змін до рішеньсесій; 

- Про виконання Програми покращення матеріального забезпечення військової 

частини А2847 на 2020 рік; 

- Про затвердження цільової програми «Народ і армія – єдині» щодо підтримки 

особового складу військової частини А 2847 під час виконання бойових завдань в 

зоні проведення ООС на Сході України; 

- Про виконання Програми покращення стану забезпечення публічної безпеки та 

порядку, профілактики злочинності міста Стрия на 2020 рік; 

- Про затвердження Програми покращення стану забезпечення охорони 

громадського  порядку, профілактики злочинності в м. Стрий та Стрийському 

районі на 2021році; 

- Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності територіального 

сервісного центру № 4645 ГСЦ МВС у Львівській області на 2021рік; 

- Про виконання «Цільової програми розвитку цивільного захисту міста Стрия 

Львівської області на 2016-2020 роки» за 2020 рік; 

- Про затвердження цільової Програми захисту населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Стрийської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік; 
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- Про виконання Програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки 

України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у 

Львівській області на 2020 рік; 

- Про виконання  Програми забезпечення ефективної діяльності Стрийського 

управління ГУ ДПС у Львівській області на 2020 рік; 

- Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності Стрийської ДПІ 

Головного управління ДПС у Львівській області на 2021рік; 

- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Стрийська міська стоматологічна поліклініка» Стрийської міської ради Львівської 

області за 2020 рік; 

- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» Стрийської міської 

ради Львівської області на 2021рік; 

- Про списання заборгованості за житлово-комунальні послуги Грищука Олега 

Сергійовича; 

-Про затвердження нової редакції  Статуту «Стрийського міського комбінату 

комунальних підприємств»; 

-Про затвердження Положення про спів фінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках; 

-Про затвердження  Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на 2021 рік; 

- Про чисельність та структуру Стрийського міського центру соціальних служб; 

- Про затвердження Програми підтримки галузі тваринництва територіальної 

громади Стрийської міської ради; 

- Про затвердження Цільової програми організації та проведення громадських 

робіт Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік; 

- Про затвердження Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО (ООС 

)та членів їх сімей»  на 2021 рік; 

- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» на 2021 

рік; 

- Про  виконання Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» за 2020 

рік; 

- Про виконання Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО (ООС) та 

членів їх сімей – жителів м.Стрий»  за 2020 рік; 

- Про затвердження Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 

незахищених категорій населення» на 2021 рік; 

- Про виконання Комплексної Програми “Соціальний захист та підтримка 

незахищених категорій населення” за 2020 рік; 

- Про включення до переліку земельну ділянку 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 надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення для об’єктів нерухомого майна для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Стрийської міської 

ради; 
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- Про надання громадянину дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення з метою передачі її в 

користування (оренду) на території Стрийської міської ради; 

- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (із зміною цільового призначення) та передачу земельних ділянок у 

власність, користування (оренду) на території Стрийської міської ради; 

- Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у користування (оренду) на території Стрийської 

міської ради; 

- Про затвердження громадянам та юридичним особам проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по зміні їх цільового призначення на території 

Стрийської міської ради; 

- 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; 

- Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) 

земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі їх у власність громадянам на території Стрийської міської ради; 

- Про надання фізичним та юридичним особам в користування (оренду)  та 

постійне користування земельних ділянок на території Стрийської міської ради; 

- Про затвердження Положення про узгоджувальну комісію виконавчого комітету 

Стрийської міської ради по розгляду земельних спорів;  

- Про надання дозволу на розроблення детального плану території всмт. Дашава; 

- Про надання дозволу на розроблення детальних планів території в м. Стрию; 

- Про виконання Програми «Розроблення детального плану території на 2020рік»; 

- Про виконання Програми «Забезпечення розроблення генерального плану міста 

Стрия на 2017-2020 роки»; 

- 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 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 юридичним особам проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у постійне користування 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 затвердження Порядку прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації 

порушених земель на території Стрийської міської ради; 

- Про затвердження Положення про комісію для визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам на території Стрийської міської 

ради; 

- Про утворення коммунального підприємства «Комфортнемісто»; 
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- Про прийняття КП «Житлового-комунальна служба при Дашавській 

селищній раді» у комунальну власність Стрийської територіальної громади, 

перейменування та затвердження статуту КП «Водоканал Плюс» в новій 

редакції; 

- Про надання дозволу на укладення договору управління Стрийським 

міським сміттєзвалищем; 
- Про затвердження статуту коммунального підприємства «Стрийводоканал» (нова 

редакція); 

- Про затвердження змін до Програми «Встановлення системи відеоспостереження 

для охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік»; 

- Про затвердження Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 

2021 рік; 

- Про затвердження Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою»; 

- Про затвердження Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство»; 

- Про затвердження Програми «Експлуатація об’єктів житлово-комунального 

господарств»; 

- Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності; 

-Про оформлення права власності на нерухоме майно комунальної власності 

територіальної громади міста Стрия; 

- Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад 

Стрийського району у комунальну власність територіальної громади Стрийської 

міської ради; 

-Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації шляхом (способом) викупу у 2021 році; 

- Про затвердження передавальних  актів безоплатної передачі із спільної власності 

територіальних громад Стрийського району Львівської області у комунальну 

власність територіальної громади Стрийської міської ради; 

- Про безоплатну передачу майна управліннюосвіти, управлінню культури молоді 

та спорту, Стрийському міському комбінату комунальних підприємств, 

комунальному підприємству «Стрийводоканал». 

- та інші. 

 

 

Міський голова         Олег КАНІВЕЦЬ 

 

Гот.: Секретар міської ради       М. Берник 


	СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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