
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

Від 15 квітня 2021 року                        м.Стрий                                                №79                                                

Про створення робочої групи
для налагодження роботи по адмініструванню
місцевих податків і зборів

З метою наповнення міського бюджету та налагодження роботи по 
адмініструванню місцевих податків і зборів, зокрема податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки та плати за землю в межах Стрийської 
територіальної громади, враховуючи лист Головного управління ДПС у Львівській 
області від 06.04.2021 року №4072/5/13-01-04-09-15, керуючись п.20 ч.4 ст.42 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Створити робочу групу для налагодження роботи по адмініструванню 
місцевих податків і зборів, зокрема податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки та плати за землю в складі, згідно з додатком.

2. Робочій групі опрацювати достовірність даних платників податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю в межах 
Стрийської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови А.Стасіва.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
                                                                                до розпорядження міського
                                                                                голови
                                                                                від 15 квітня 2021р. №79

Склад робочої групи для налагодження роботи по 
адмініструванню місцевих податків і зборів, зокрема податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю 
в межах Стрийської територіальної громади 

Андрій Стасів – заступник міського голови, голова робочої групи; 
                            

Члени робочої групи:

Лариса Коваль – начальник фінансового управління;

Галина Баран – начальник відділу економічного розвитку та стратегічного 

планування;

Роман Ярич – начальник відділу земельних ресурсів;

Лідія Гетьманчик – начальник відділу з питань приватизації та управління 

комунальним майном;

Володимир Кубай – державний реєстратор прав на нерухоме майно відділу 

державної реєстрації;

Іван Мартинів – начальник Стрийського відділу податків і зборів з фізичних осіб та 

проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Львівській області (за згодою);

Ольга Маковська – заступник начальника Стрийського відділу податків і зборів з 

фізичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Львівській області 

(за згодою).

Керуюча справами виконкому О.Затварницька


