
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

11 березня 2021 року                                  м. Стрий                            № 46

Про скликання VI сесії міської ради
VIII демократичного скликання

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

1. Скликати VI чергову сесію Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликання 25 березня 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 селищного та сільських бюджетів за 2020 рік;
- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік;
- Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 
бюджету Стрийської міської територіальної громади;
- Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік;
- Про затвердження змін до Плану діяльності з підготовки проектів  
регуляторних актів на 2021 рік;
- Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація відкритих міст»;
-Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська 
центральна районна лікарня» на 2021 рік;
- Про безоплатну передачу з балансу Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня» на баланс Комунального підприємства «Стрийська міська соціальна 
аптека» рухомого майна;
- Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області;
- Про встановлення надбавки до посадового окладу міському голові 
О.Канівцю;
- Про розгляд електронної петиції щодо визнання котів частиною екосистеми 
міста;
- Про затвердження статуту КП «Стрийводоканал» в новій редакції;



- Про укладення договору управління Стрийським міським сміттєзвалищем;
- Про внесення змін у додаток до рішення  № 5 від 03 грудня 2020 р. «Про 
внесення змін до структури апарату Стрийської міської ради та її виконавчих 
органів»;
- Про затвердження Порядку формування кадрового резерву виконавчих 
органів Стрийської міської ради;
- Про вихід з членів особистого селянського господарства;
- Про внесення змін до Порядку надання одноразової матеріальної 
(фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у 
скрутній життєвій ситуації, зареєстровані і проживають на території 
Стрийської територіальної громади; 
- Про передачу Цифрової мамографічної системи з Комунального 
некомерційного підприємства  «Стрийська центральна міська лікарня» в 
Комунальне некомерційне підприємство «Стрийський пологовий будинок»;
- Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів»;
- Позалученнютранспортнихзасобівпідприємств, установ, організацій, 
фізичнихосібтериторіальноїгромадидляочищеннявулицьідорігСтрийськоїтер
иторіальноїгромадивідснігуна  2021 рік;
- 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 списання житлових будинків в населених пунктах Стрийської ТГ;
- Про прийняття у комунальну власність міста і передачу на баланс 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств контейнерного 
майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Скибінського- вул. 
І.Багряного м. Стрия; 
- Про внесення змін в рішення Стрийської міської ради № 70 від 28 січня 
2021 року «Про припинення шляхом ліквідації установ культури, освіти, 
соціального захисту населення та фізичної культури»;
- Про реорганізацію Стрийської районної дитячо-юнацької спортивної школи 
«Старт» шляхом перетворення в комунальний заклад «Стрийська дитячо-
юнацька спортивна школа сестер  Музичук» Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області;
- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка сільського футболу на 
2021 рік»;
- Про затвердження Програми «Святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911» 
на 2021 рік;
- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка ФК «Скала-Стрий»» на 
2021 рік»;
- Про затвердження Програми «Охорона та збереження об’єктів культурної-
спадщини Стрийської територіальної громади на 2021 рік»;
- Про затвердження Програми «Регулювання містобудівної діяльності 
населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»;



- Про наданнядозволу на розробленнядетальногопланутериторіїв с. 
Гайдучина;
- Про наданнядозволу на розробленнядетальногопланутериторіїв с. 
Голобутів;
- Про наданнядозволу на розробленнядетальногопланутериторіїв с. Жулин;
- Про затвердження детального плану території в с. Бережниця, в с. 
Миртюки;
- Про затвердження детальногоплану території в с.Семигинів;
- Про списання заборгованості за  житлово-комунальні послуги Гордінець 
Вікторії Володимирівни;
- Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору у новій редакції;
- Про безоплатну передачу майна управлінням, структурним підрозділам, 
комунальним підприємствам; 
- Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок»;
- Про внесення змін до Програми розвитку  Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської 
ради Львівської області на 2021 рік;
- Про перейменування Народного дому м. Стрия;
- Про затвердження Програми «Поповнення бібліотечних фондів бібліотек 
МЦБС м.Стрия на 2021-2025 роки»;
-  Про створення Муніципального естрадно-духового оркестру «Стрий»;
- Про створення комунального підприємства «Молодіжний центр»
- Про затвердження детальних планів територій в м. Стрию;
- Про надання дозволу на розроблення детальних планів території в м.Стрию;
- Про надання дозволу на розроблення детального плану території в 
с.Піщани;
- Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки безоплатно у власність на території 
Стрийської міської ради;   
- Про включення до переліку земельних  ділянок сільськогосподарського 
призначення для підготовки лотів для продажу прав на них на земельних 
торгах у формі аукціону та надання дозволу на виготовлення відповідних 
документацій із землеустрою на земельні ділянки 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 надання юридичній особі в постійне користування земельну ділянку на 
території Стрийської міської ради;
- Про внесення змін у рішення сесій;
- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по зміні їх цільового призначення на території Стрийської 
міської ради;
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, в тому числі, із зміною цільового призначення та технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою 
реєстрації права комунальної власності Стрийській міській раді;
- Про затвердження юридичній та фізичній особам проектів землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового призначення) та 
передачу їм земельних ділянок у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради;
- Про надання юридичним та фізичним особам 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 території Стрийської міської 
ради;

- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки 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 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) 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 
земельної ділянки та передачу їм земельних ділянок у користування (оренду) 
на території Стрийської міської ради;
- Про надання юридичній особі у власність   земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради;
Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


