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УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 10 лютого 2022 року       Стрий           № 25

Про скликання XVIІI чергової сесії 
міської ради VIII демократичного скликання 
    

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

скликанням 24 лютого 2022 року о 10:00 год. у сесійній залі Районного Народного 
дому (вул. Є. Коновальця, 4).
     2. На розгляд чергової сесії винести питання:
- Розгляд депутатських звернень;
- Про виконання бюджету  Стрийської міської територіальної громади за 2021 рік;
- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 
громади на 2022 рік;
- Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік;
- Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради від 23.12.2021 року 
№787 «Про затвердження Положення про громадський бюджет в Стрийській міській 
територіальній громаді»;
- Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої влади Стрийського 
району на 2022 рік в частині матеріально-технічного забезпечення фінансового 
управління Стрийської РДА;
- Щодо розпорядження комунальним майном;
- Про виконання Програми забезпечення ефективної діяльності територіального 
сервісного центру №4645 ГСЦ МВС у Львівській області за 2021 рік;
- Про затвердження програми забезпечення ефективної діяльності територіального 
сервісного центру №4645 ГСЦ МВС у Львівській області на 2022 рік;
- Про виконання Програми «Розвитку надання адміністративних послуг у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Стрийським відділом Головного 
управління Державної міграційної служби у Львівській області» за 2020 рік;
- Про виконання Програми «Розвитку надання адміністративних послуг у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Стрийським відділом Головного 
управління Державної міграційної служби у Львівській області» за 2021 рік;
- Про внесення змін до Програми розвитку надання  адміністративних послуг у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Стрийським відділом ГУ ДМС 
України  у Львівській області на 2021-2022  роки;
- Про виконання Програми «Покращення стану забезпечення охорони громадського 
порядку та профілактики злочинності міста Стрия та Стрийського району на 2021-
2022 роки» за 2021рік;
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- Про стан законності, боротьби із злочинністю,охорони громадської безпеки і 
порядку та результати діяльності Національної поліції на території Стрийської 
міської територіальної громади;
- Про виконання цільової Програми захисту населення і території від надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру Стрийської міської територіальної 
громади за 2021 рік;
- Про затвердження Програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню 6-му 
Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Львівській області 
на 2022 рік;
- Про виконання Програми «Покращення матеріально-технічної бази Стрийського 
управління Державної казначейської служби України Львівської області на 2020-2022 
роки» за 2021 рік;
- Про виконання Програми забезпечення ефективної діяльності Стрийського 
об`єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки на 2021 рік;
- Про виконання «Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки»;
- Про виконання  Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева 
інформація» за 2021 рік;
- Про затвердження  Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева 
інформація» на 2022 рік;
- Про виконання Програми «Формування духовно-моральних цінностей дошкільника 
в освітньому процесі» за 2021 рік;
- Про перейменування закладів загальної середньої освіти Стрийської міської ради; 
- Про передачу з балансу Стрийського міського територіального центру соціального 
обслуговування на баланс управління освіти Стрийської міської ради автомобіль на 
праві оперативного управління;
- Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка громадських організацій осіб 
з інвалідністю, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» 
на 2022 рік;
- Про внесення змін до Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО (ООС) та 
членів їх сімей» на 2022рік; 
- Про затвердження Програми «Розвиток донорства крові та її компонентів 
в Стрийській міській територіальній громаді» на 2022 рік;
- Про внесення змін до Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення» на 2022 рік.;
- Про затвердження нової редакції Положення про Управління культури, молоді та 
спорту;
- Про виконання  Програми «Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м.Стрия 
на 2021-2025 роки» за 2021рік;
- Про виконання  Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, 
брошур» за 2021 рік;
- Про затвердження  Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, 
брошур» на 2022 рік;
- Про виконання  Програми «Духовність рятує світ» за 2021 рік;
- Про виконання  Програми «Фінансова підтримка Муніципального камерно 
чоловічого хору «Каменяр»» за 2021 рік;
- Про виконання  Програми «Фінансова підтримка Муніципального Естрадно-
духового оркестру «Стрий»» за 2021 рік;
- Про виконання  «Цільової програми організації та проведення громадських робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік»;
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- Про затвердження Цільової програми організації та проведення громадських  робіт 
Стрийської міської територіальної громади на 2022-2023 роки;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» на 2022 рік;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня» на 
2022 рік;
- Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на 2022 рік;
- Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» на 2022рік;
- Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Стрийської міської 
ради «Стрийська центральна районна лікарня»  шляхом виділу;
- Про створення Комунального некомерційного підприємства «Стрийський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Стрийської міської ради;
-  Про затвердження схеми санітарного очищення міста Стрий;
- Про виконання Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 2021 рік;
- Про організаційні питання, пов’язані з ефективним використанням та збереженням 
автомобільних доріг Стрийської міської територіальної громади;
- Про затвердження змін до «Програми фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та  здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 рік»;
- Про затвердження Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури  на 2022 рік»;
- Про затвердження змін до «Програма природоохоронних заходів місцевого значення 
на 2022 рік»;
- Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги 
КП «Управляюча компанія «Комфортний Стрий» Стрийської міської ради на 2022 р.;
- Про виконання  Програми розвитку малого і середнього підприємництва Стрийської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки;
- Про виконання програми виділення коштів для проведення досліджень та розробки 
науково-технічної продукції щодо поліпшення громадських пасовищ з розробленням 
проектно-кошторисної документації в селах Сихів та Жулин територіальної громади 
Стрийської міської ради в 2021 році;
-Про виконання Програми підтримки  галузі  тваринництва  територіальної громади   
Стрийської   міської    ради у  2021 році;
- Про затвердження Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 
рік»;
- Про затвердження Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою»;
- Про затвердження Програми «Інші заходи щодо соціально-економічного розвитку 
Стрийської міської територіальної громади  на 2022 рік»;
- Про затвердження «Програми про співфінансування реконструкції, реставрації, 
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 
багатоквартирних будинках»;
- Про затвердження Програми «Водопровідно-каналізаційне  господарство на 2022 
рік»;
- Про затвердження Програми «Охорона навколишнього природного середовища на 
2022 рік»;
- Про надання дозволу на розроблення детальних планів території;
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- Про затвердження детального плану території;
- 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 громадянам дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, 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 технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж 
території Стрийської територіальної громади, в особі 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 дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок (в межах території Стрийської територіальної 
громади) на території Стрийської міської ради;
- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної документація із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності на земельні ділянки на території Стрийської 
міської ради;
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою оформлення права комунальної 
власності 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 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 громадянці дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельну ділянку на території Стрийської міської ради;
- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (нерозподіленої земельної ділянки пайового фонду), технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) (невитребувані частки (паї)) з метою передачі їх в 
користування (оренду) на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
ділянки у користування (оренду) на території Стрийської міської ради;
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- 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 
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 передачу громадянам у власність земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради;
- Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в постійне користування 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 у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради;
- Про втрату чинності рішення Стрийської міської ради від 23 грудня 2021р. №840;
- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок 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.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


