
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

15 квітня 2021 року                                  м. Стрий                                          № 78

Про скликання VIIсесії міської ради
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати VII чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного скликання 
29 квітня 2021 року о 10:00 год. у приміщення Стрийського міського будинку культури 
(вул. Крушельницької,18).
2. На розгляд сесії винести 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 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 змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської міської ради Львівської 
області на 2021 рік;
- Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства 
«Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської ради Львівської області на 
2021 рік;
- Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції Стрийської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки;
- Про затвердження Програми сприяння розвитку інформаційного простору на території 
Стрийської міської ТГ на 2021 рік;
- Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора комунального 
закладуМуніципальний естрадно - духовий оркестр «Стрий».
-Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора комунальної установи 
«Стрийський Молодіжний центр»; 
- Про внесення змін до  Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО (ООС) та 
членів їх сімей»  на 2021 рік;
- Про внесення змін до Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення» на 2021 рік;
- Про затвердження Програми «Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні орфанні 
захворювання» на 2021 рік;
- Про затвердження 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 затвердження Програми «Поводження з твердими побутовими відходами на 
території закладів освіти Стрийської міської ТГ» на 2021-2025 роки;



- Про внесення змін до Цільової програми організації та проведення громадських робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік;
- Про затвердження Програми «Енергозбереження для об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2021-2025 роки»;
- «Про  затвердження площ прибираннята косіння   об’єктів комунальної власності по 
старостинських округах Стрийської територіальної громади, які будуть обслуговуватися 
Стрийським МККП»;
- Про затвердження змін до «Програми природоохоронних заходів місцевого значення»;
- Про надання повноважень посадовим особам Стрийської ТГ складати протоколи 
про адміністративні правопорушення за недотримання «Правил благоустрою Стрийської 
ТГ»,  затвердження Порядку складання протоколу, бланку протоколу, бланку припису про 
усунення порушень;
- «Про затвердження Правил благоустрою Стрийської територіальної громади»;
-Про затвердження Програми по залученню транспортних засобів підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб територіальної громади для очищення вулиць і доріг 
Стрийської територіальної громадивід снігу на 2021 рік;
- Про припинення шляхом ліквідації відділу житлово комунального господарства, 
промисловості, транспорту та зв’язку Стрийського міськвиконкому;  
- Про передачу водопровідних мереж сіл Жулин, Семигинів Стрийської міської ради у 
власність Львівської територіальної громади;
- Про затвердження договору управління Стрийським полігоном захоронення ТПВ;
- Про заходи громадського контролю за порядком ведення лісового господарства, охорони 
лісів та використання лісосировинних ресурсів на території Стрийської територіальної 
громади;
- Про виконання Програми забезпечення ефективної діяльності територіального 
сервісного центру № 4645 ГСЦ МВС у Львівській області за 2020 рік;
- Про внесення змін до цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру Стрийської об’єднаної територіальної 
громади на 2021рік;
- Про затвердження Положення про громадські пасовища;
- Про затвердження нового складу ради Фонду підтримки підприємництва при виконкомі 
Стрийської міської ради;
- Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва Стрийської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки; 
-Про намір передати в оренду нерухомемайно, частини приміщень,що належать до 
комунальноївласності Стрийської міської ради;
- Про безкоштовну передачу з балансу Управління освіти на баланс Управління культури, 
молоді та спорту будинку приїзжих педпрацівників по вул. Філарета Колесси, буд. 55 А у 
м. Стрию;
- Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 
власності Стрийської міської ради;
- Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності територіальної 
громади Стрийської міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального 
майна;
- Про надання дозволу на розроблення детальних планів території;
- Про затвердження детальних планів території;
- Про затвердження Історико - архітектурного опорного плану м. Стрий Львівської області 
з визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток;
- Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництвана території Стрийської міської ради;
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки 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 юридичній особі дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною 
цільового призначення з метою реєстрації права комунальної власності 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 надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж населеного пункту;
- 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 сесій по земельних питаннях;
- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
та 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 передачу громадянам у власність земельної ділянки на території Стрийської міської 
ради;
- Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок (прав на них) комунальної 
власності Стрийської міської ради;
- Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, в тому числі із зміною цільового призначення, та передачу земельної ділянки в 
постійне користування на території Стрийської міської ради;
- Про припинення права користування земельною ділянкою та припиненнядії договору 
оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення під 
об’єктами нерухомого майна 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 Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0145 га (кадастровий номер: 
4625355300:01:007:0015) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 
03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником 
Дашавської селищної ради та продаж її у власність на земельних торгах у формі аукціону;
- Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення загальною площею 0,3123 га  (кадастровий номер: 
4625388800:02:000:0011) для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 
(КВЦПЗ 12.11), яка знаходиться за адресою: с. Діброва, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником Нежухівської 
сільської ради та продаж її у власність на земельних торгах у формі аукціону;
- Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2153 га  (кадастровий номер: 
4625388800:02:000:0010) для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 
(КВЦПЗ 12.11), яка знаходиться за адресою: с. Діброва, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради, яка є правонаступником Нежухівської 
сільської ради та продаж її у власність на земельних торгах у формі аукціону;



- 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 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 передавальних актів передачі земельних ділянок із комунальної 
власності територіальних громад Стрийського району Львівської області у комунальну 
власність територіальної громади Стрийської міської ради;
- Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2021 рік у новій 
редакції;
- Про затвердження Програми Оплата послуг по виготовленню експертних грошових 
оцінок земельних ділянок у новій редакції;
- Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 
рік»;
- Про затвердження Програми «Охорона навколишнього природного середовища на 2021 
рік»;
- Про затвердження програми «Сприяння залученню інвестиції у Стрийську міську 
територіальну громади на 2021-2023 роки»;
- Про безкоштовну передачу з балансу Стрийської міської Централізованої бібліотечної 
системи на баланс відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
нежитлове приміщення по вул. Шевченка,63 у м. Стрию;
- Про затвердження Програми «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» на 2021 
рік; 
- Про створення комунального закладу позашкільної освіти «Стрийська академія футболу 
Стрийської міської радиСтрийського району Львівської області»;
- Різне.

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ


