
 

УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 21 березня 2022 року               м. Стрий                               № 56

Про скликання XX чергової сесії
міської ради VIII демократичного скликання 

1. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
скликати XX чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного скликанням 
4 квітня 2022 року о 10:00 год. в конференц-залі Стрийської міської ради по 
вул. Шевченка, 71.

2. На розгляд чергової сесії Стрийської міської ради внестинаступні питання: 
2.1. Розгляд депутатських звернень.
2.2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської 
територіальної громади на 2021 рік.
2.3. Про здійснення державної регуляторної політики виконкомом Стрийської міської ради у 
2021 році.
2.4. Про виконання Комплексної цільової програми «Розумне місто» за 2021 рік.
2.5. Про виконання Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 
видатків, пов’язаних із діяльністю Стрийської міської ради, на 2021-2022 роки за 2021 рік.
2.6. Про виконання Програми розвитку туризму та промоції Стрийської територіальної 
громади на 2021-2025 роки за 2021 рік.
2.7. Про внесення змін в додаток №8 до рішення ІІ сесії VIII демократичного скликання 
Стрийської міської ради від08 грудня2020 р. №22«Положення прослужбу у справах дітей 
Стрийського міськвиконкому».
2.8. Про внесення змін до рішенняXVII сесії VIII демократичного скликання Стрийської 
міської ради № 869 від 27.01.2022р.
2.9. Про припинення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Стрийська 
міська стоматологічна поліклініка» шляхом ліквідації.
2.10. Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2022 рік».
2.11. Про затвердження змін до Програми «Встановлення системи відеоспостереження для 
охорони громадського порядку та безпеки на 2022 рік».
2.12.Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради від 09 вересня 2020 року 
№ 1020 «Про затвердження площ прибирання та косіння об’єктів благоустрою м.Стрия,  які 
перебувають на обслуговуванні Стрийського МККП».
2.13.Про затвердження Програми «Заходи та роботи з територіальної оборони натериторії 
Стрийської територіальної громади на 2022 рік».
2.14. Про найменування нових вулиць в населених пунктах Стрийської територіальної 
громади Львівської області.
2.15. Про затвердження Програми «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю на 2022 
рік».
2.16. 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».



2.17.Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 44 по вул. 
Успенська, 8 у м. Стрию.
2.18. Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень №№ 2,3 по вул. 
Б. Хмельницького, 32-а у м. Стрию.
2.19.Про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення № 48 по вул. Коссака, 
9  у м. Стрию.
2.20.Про намір передачі в погодинну оренду вбудованого нежитлового приміщення  № 114 по 
вул. Шевченка, 7 у смт. Дашава.
2.21. Про підтвердження факту перебування об’єктів нерухомого майна в комунальній 
власності територіальної громади в особі Стрийської міської ради.
2.22.Про продовження оренди нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності 
Стрийської міської ради, які включені до переліку другого типу (без проведення аукціону).
2.23.Про виконання Програми«Експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» за 
2021рік.
2.24. Про виконання Програми«Водопровідне-каналізаційне господарство» за 2021рік.
2.25. Про виконання Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою» за 2021рік.
2.26. Про виконання Програми «Комплексне використання коштівцільового фонду на 2021 
рік».
2.27. Про виконання Програми “Охорона навколишнього природного середовища на 2021 
рік”.
2.28. Про виконання Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік».
2.29. Про виконання «Програми про співфінансування реконструкції, реставрації, 
проведеннякапітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у 
багатоквартирних будинках» за 2021рік.
2.30.Про затвердження Програми «Виконання інших заходів повязаних з економічною 
діяльністю на 2022 рік».
2.31. При вихід з членів особистого селянського господарства.
2.32. Про надання дозволу на розроблення детальних планів території.
2.33.Про затвердження детального плану території обмеженої вул. Хмельницького, вул. 
Шухевича в с. Добряни Стрийського району Львівськоїобласті.
2.34.Про затвердження детального плану  території для будівництва об'єктів промисловості 
ТзОВ«Екран», поблизу с. Нежухів за межами населеного пункту на території Стрийської 
міської територіальної громади.
2.35.Про затвердження детального плану території для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сонячна в 
с. Ярушичі Стрийського району Львівської області.
2.36.Про виконання  Програми  «Проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу 
проєктну пропозицію облаштування громадського простору проспекту В. Чорновола у 
м. Стрию».
2.37.Про виконання  Програми «Охорона та збереження об'єктів культурної 
спадщини Стрийської  територіальної громади на 2021рік».
2.38.Про виконання  Програми «Регулювання містобудівної діяльності населених пунктів 
Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»;
2.39. 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.
2.40. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки на території Стрийської міської ради.
2.41. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на території Стрийської міської ради.
2.42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, в тому числі, з метою 
оформлення права комунальної власності на земельну ділянку на території Стрийської міської 
ради.



2.43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності та передачу в постійне користування  земельної 
ділянки на території Стрийської міської ради.
2.44. 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.
2.45. Про надання згоди на передачу орендарем земельної ділянки комунальної власності у 
суборенду без зміни цільового призначення на території Стрийської міської ради.
2.46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 
зміни її цільового призначення на території Стрийської міської ради.
2.47. Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях.
2.48. Про передачу земельної ділянки у користування (оренду) на території Стрийської міської 
ради.
2.49. Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в постійне користування на території Стрийської міської ради.
2.50. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.51. 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.
2.52. 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.
2.53. Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2022 рік у новій 
редакції.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


