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УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 13 січня 2022 року          Стрий              № 5 

 

Про скликання XVII чергової сесії  

міської ради VIII демократичного  

скликання  
     

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

Україні»: 

1. Скликати XVIІ чергову сесію Стрийської міської ради VIII 

демократичного скликанням 27 січня 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 затвердження плану роботи Стрийської міської ради VIII скликання на 

2022 рік; 

- Про затвердження змін до Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік; 

- Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради № 873 від 10 грудня 

2019 року «Про затвердження списку присяжних для Стрийського 

міськрайонного суду»; 

- Про виконання Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 

виконавчих документів та сплати судового збору; 

- Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 

виконавчих документів та сплати судового збору на 2022 рік; 

-  Про виконання Програми проведення заходів із землеустрою на 2021 рік; 

- Про виконання Програми оплата послуг по виготовленню експертних 

грошових оцінок земельних ділянок; 

- Про виконання Програми підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності 

для продажу на земельних торгах на 2021 рік;  

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

особового складу військової частини А2847 під час виконання бойових завдань 

в зоні проведення ООС на Сході України; 

- Про затвердження Програми «Народ і Армія - єдині» щодо підтримки 

військовослужбовців військової частини А2847 на 2022 рік»; 

- «Про виконання програми створення оперативного резерву для очищення 

вулиць і доріг Стрийської територіальної громади на 2021 рік»; 
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- «Про виконання програми використання коштів для накопичення матеріально-

технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту Стрийської міської 

ради на 2021 рік»; 

- «Про затвердження Програми використання коштів для накопичення 

матеріально – технічних засобів у місцевому цивільного захисту Стрийської 

міської ради на 2022 рік»; 

-  Про затвердження Міської цільової Програми розвитку КЗ ПО «Стрийська 

академія футболу» впродовж 01.01.2022р. – 31.12.2022 р.; 

- Про організацію фінансової самостійності (автономії) в закладах освіти 

Стрийської міської ради; 

- «Про виконання програми «Фінансова підтримка сільського футболу» на  

2021 рік». 

- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка сільського футболу на 

2022 рік»; 

- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Стрийської федерації 

волейболу» на 2022 рік; 

- «Про виконання програми «Фінансова підтримка ФК «Скала 1911» на  

2021 рік». 

- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка ФК «Скала 1911» на  

2022 рік; 

- Про затвердження  Програми «Фінансова підтримка Муніципального 

камерного чоловічого хору «Каменяр» на 2022 рік; 

- Про затвердження  Програми «Фінансова підтримка Муніципального 

Естрадно-духового оркестру «Стрий»» на 2022 рік; 

- Про виконання Програми «Фінансова підтримка громадських організацій осіб 

з інвалідністю ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій» за 

2021 рік; 

- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 

осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників війни та інших громадських 

організацій» на 2022 рік; 

- Про виконання Програми «Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні 

орфанні захворювання» за 2021 рік; 

- Про затвердження Програми «Соціальний захист дітей, які хворіють на 

рідкісні орфанні захворювання» на 2022 рік; 

- Про виконання Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 

незахищених категорій населення» за 2021 рік; 

-  Про затвердження Комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка 

незахищених категорій населення» на 2022 рік; 

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

членів їх сімей» за 2021 рік; 

- Про затвердження Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО (ООС)  

та членів їх сімей» на 2022 рік; 

- Про виконання Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 

виконавчих документів та сплати судового збору управлінням соціального 

захисту населення Стрийської міської ради за 2021 рік; 
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- Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких 

витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 

2021-2025 роки у новій редакції; 

- Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції Стрийської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції; 

- Про запровадження відзнак міського голови та Стрийської міської ради у 

новій редакції; 

- Про списання основних засобів, комунальної власності; 

- Про Підсумковий звіт щодо виконання Програми розвитку Комунального 

некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна 

районна лікарня» за 2021 рік; 

- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 

лікарня» на 2022 рік; 

- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 

Стрийської міської ради Львівської області на 2021 рік; 

- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 

Стрийської міської ради Львівської області на 2022 рік;  

- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» Стрийської 

міської ради Львівської області за 2021рік; 

- Про затвердження «Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» на 2022 рік»; 

- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийський пологовий будинок» за 2021 рік; 

- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийський пологовий будинок»; 

- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» на 2021 рік; 

- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» на 2022 рік; 

- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» за 2021 рік; 

- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на 2022 рік; 

- Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік; 

- Про виконання Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство»; 

- Про виконання Програми «Енергозбереження для населення на 2021 рік»; 

- Про затвердження Програми «Енергозбереження для населення на 2022 рік»; 

- Про виконання «Програми благоустрою на 2021 рік»; 

- Про затвердження «Програми благоустрою на 2022 рік»; 

- Про виконання Програми «Встановлення системи відеоспостереження для 

охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік»; 
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- Про затвердження Програми «Встановлення системи відеоспостереження для 

охорони громадського порядку та безпеки на 2022 рік»; 

- Про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 

інфраструктури на 2021 рік»; 

- Про затвердження Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 

інфраструктури на 2022 рік»; 

- Про виконання Програми «Природоохоронних заходів міського значення»; 

- Про затвердження Програми «Природоохоронних заходів місцевого 

значення» на 2022 рік; 

- Про виконання Програми «Фінансової підтримки міських комунальних 

підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 р.»; 

- Про затвердження Програми «Фінансової підтримки міських комунальних 

підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 р.»; 

- Про затвердження Програми моніторингу, локалізації та контролювання 

чисельності чужорідних (інвазивних) видів рослин на території територіальної 

громади Стрийської міської ради на 2022-2025 роки; 

- Про затвердження Програми догляду за внутрігосподарською інженерною 

інфраструктурою меліоративних систем територіальної громади Стрийської 

міської ради на 2022-2025 роки; 

- Про затвердження Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів територіальної громади Стрийської міської ради 

на 2022-25 роки; 

- Про затвердження Програми підтримки галузі тваринництва територіальної 

громади Стрийської міської ради на 2022-2025 роки; 

- Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності Стрийської 

державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Львівській області 

на 2022 рік; 

- Про внесення змін у додатки 1 та 2 до рішення № 329 від 29 квітня 2021 року 

«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності Стрийської міської ради»; 

- Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень №№ 16, 17, 

19, 20 по вул. Б. Хмельницького, 32А у м. Стрию; 

- Про надання дозволу на продовження договорів оренди нежитлових 

приміщень з АТ «Укрпошта»; 

- Про надання дозволу на оренду нежитлових приміщень по вул.  

Б. Хмельницького, 24 у м. Стрию, які включені до Переліку другого типу (без 

проведення аукціону); 

- Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій; 

- Про затвердження детальних планів території; 

- Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території 

Стрийської міської територіальної громади Стрийського району Львівської 

області; 

- Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з метою передачі їм земельних ділянок у 

власність на території Стрийської міської ради; 
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- 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 надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) на земельну ділянку з метою оформлення права комунальної 

власності 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 дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 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 зі 

зміною цільового призначення, технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель з метою оформлення права комунальної власності та 

надання права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 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 надання згоди на встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку 

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 надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо внесення 

змін до проекту роздержавлення та приватизації земель; 

- Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях; 

- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (нерозподіленої земельної ділянки пайового фонду) з метою 

передачі її в користування (оренду) 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) та передачу земельної ділянки у 

користування (оренду) на території Стрийської міської ради; 
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- 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 земельних ділянок 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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради; 

- Про затвердження Програми «Підготовка земельних ділянок 

сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення комунальної 

власності для продажу прав на них на земельних торгах у формі електронного 

аукціону на 2022 рік»; 

- Про затвердження Програми Оплата послуг по виготовленню експертних 

грошових оцінок земельних ділянок у новій редакції; 

- Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2022 рік у 

новій редакції; 

- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їм земельних ділянок у власність на території 

Стрийської міської ради; 

- Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, в тому числі із зміною цільового призначення, технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу їм у власність земельної ділянки 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. 

 

 
 

Міський голова        Олег КАНІВЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	від 13 січня 2022 року          Стрий              № 5
	Про скликання XVII чергової сесії
	міської ради VIII демократичного
	скликання
	Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
	1. Скликати XVIІ чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного скликанням 27 січня 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 затвердження плану роботи Стрийської міської ради VIII скликання на 2022 рік;

	- Про виконання Програми підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах на 2021 рік;

