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УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від 16 червня 2022 року                         м. Стрий                         № 114

Про скликання XXІІІ черговоїсесії
Міської ради VIII демократичного скликання 

1. Відповідно до ст. 46Закону України«Про місцеве самоврядування в 
Україні» скликати XXІІІ чергову сесію Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликанням 1липня 2022 року о 10:00 год. в у сесійній залі 
управління культури молоді та спорту(вул. Є. Коновальця, 4).

2. На розгляд чергової сесії Стрийської міської ради внести наступні 
питання: 
2.1. Розгляд депутатських звернень.
2.2. На виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду 
від 23.11.2021 року у справі № 1.380.2019.005912.
2.3. Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2022 рік.
2.4. Про внесення змін до рішення ІХ сесії VIIIдемократичного скликання
від 24 червня 2021 року №419«Про місцеві податки».
2.5. Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.
2.6. Про затвердження рішень виконавчого комітету з питань матеріально-
технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони.
2.7. Про співпрацю між містом Закопане (Польща) та містом Стрий Львівської 
області.
2.8.Про співпрацю між містом Новий Сонч (Польща) та містом Стрий 
Львівської області.
2.9. Про запровадження відзнак міського голови та Стрийської міської ради у 
новій редакції.
2.10.Про затвердження структури комунального підприємства «Стрийське 
міське радіомовлення «Голос Стрия».
2.11. Про внесення змін у додаток до рішення №5 від 3 грудня 2020 р. «Про 
внесення змін до структури апарату Стрийської міської ради та її виконавчих 
органів».
2.12. Про перейменування Відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
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області на Управління комунальним майном Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області.
2.13. Про передачу автомобілів як гуманітарної допомоги.
2.14. Про збільшення статутного фонду Комунального підприємства 
«Стрийводоканал» та затвердження Статуту Комунального підприємства 
«Стрийводоканал» в новій редакції.
2.15. Про списання основних засобів, комунальної власності.
2.16. Про внесення змін до Комплексної Програми «Підтримка учасників АТО 
(ООС) та членів їх сімей» на 2022 рік.
2.17. Про внесення змін до Комплексної Програми «Соціальний захист та 
підтримка незахищених категорій населення» на 2022 рік.
2.18. Про затвердження Положення про комісію та порядок надання 
одноразової матеріальної (фінансової) допомоги громадянам, які опинилися у 
скрутній життєвій ситуації, зареєстровані та проживають на території 
Стрийської міської територіальної громади. 
2.19.Про внесення змін до Програми Покращення стану забезпечення охорони 
громадського порядку та профілактики злочинності в м. Стрий та Стрийському 
районі на 2021-2022р.р.
2.20. Про затвердження Правил користування громадським пасажирським 
транспортом (автобусом) на території Стрийської міської територіальної 
громади.
2.21.Про внесення змін до Програми відшкодування компенсацій за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік.
2.22.Про затвердження Програми розвитку тимчасового житла для 
життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб на території Стрийської 
територіальної громади на 2022-2025 роки.
2.23. Про затвердження змін до «Програми благоустрою на 2022 рік».
2.24. Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури  на 2022 рік».
2.25.Про внесення змін до Програми«Охорона навколишнього природного 
середовища на 2022 рік».
2.26. Про внесення змін до Програми«Розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2022 рік».
2.27. Про внесення змін у додаток 2 до рішення № 329 від 29 квітня 2021 
року«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів 
орендикомунальної власності Стрийської міської ради».
2.28. Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які 
підлягаютьпродажу на конкурентних засадах шляхом проведення електронного 
аукціону.
2.29.Про завершення приватизації нежитлової будівлі по вул. Стрийська, 35 
уселі Верчани Стрийського району Львівської області.
2.30. Про припинення Договору оренди нерухомого або іншого окремого 
індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади № 35 від 25.01.2022р. з ТзОВ «Сальве-Львів».
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2.31. Про надання в оренду вбудованих нежитлових приміщень, що належать 
докомунальної власності Стрийської міської ради, які включені до переліку 
другого типу (без проведення аукціону).
2.32.Про виявлення потенційного безхазяйного нерухомого майна та 
затвердження акту обстеження об’єкту нерухомого майна.
2.33. Про повернення комунального нерухомого майна з оперативного 
управління Стрийського управління державної казначейської служби України 
Львівської області у комунальну власність на баланс відділу з питань 
приватизації та управління комунальним майном Стрийської міської ради 
Стрийського районуЛьвівської області.
2.34. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності 
вкомунальну власність Стрийської міської ради об’єкту нерухомого майна.
2.35.Про створення Комунального підприємстваСтрийської міської ради  
«Стрий-Агро».
2.36. Про затвердження генерального плану м. Стрий.
2.37.Про затвердження детального плану території з метою розміщення 
індустріальногопарку «Промзона» по вул. Промисловій в м. Стрий на території 
Стрийської міськоїтериторіальної громади.
2.38.Про затвердження детального плану території з метою будівництва 
житладля внутрішньо переміщених осіб в с. Нежухів Стрийського району 
Львівської області.
2.39.Про затвердження детального плану території для будівництва та 
обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Винницького, вул. Шевченка в с. Нежухів Стрийського району Львівської 
області.
2.40. Про затвердження детального плану території обмеженої вул. 
Болехівською,вул. М.Заньковецької, Об'їзною дорогою в м. Стрий Львівської 
області(будівництво мийки самообслуговування).
2.41. Про затвердження детального плану території реконструкції та нового 
будівництвавиробничо-адміністративних приміщень по вул. Львівській, 11 в 
промисловій зоніс. Угерсько Стрийського району Львівської області.
2.42. Про затвердження детального плану території  обмеженої вул. 
Львівською, вул. Бандери в с. Угерсько Стрийського району Львівської області 
(будівництво виставкового залу та цеху по виготовленню меблів).
2.43.Про надання дозволу на розроблення детального плану території з метою 
забезпечення транспортно-пішохідної доступності групи житлових будинків по 
вул. В.Великого в с. Добряни Стрийського району Львівської області.
2.44. 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 документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної 
власності на земельні ділянки на території Стрийської міської ради.
2.45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок з метою передачі їх у постійне користуванняна території Стрийської 
міської ради.
2.46.  Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях.
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2.47. Про передачу земельної ділянки у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.
2.48. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності та передачу земельних ділянок у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.
2.49. Про поновлення строку дії договору оренди земельної ділянки 
комунальної власності 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 включення до переліку земельних ділянок, право оренди на які 
виставляється на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди на 
них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 
аукціону) земельної ділянки площею 0,4917 га (кадастровий номер 
4625383600:07:000:0015) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 
надрами (код КВЦПЗ 11.01), яка знаходиться за адресою: с. Лисятичі, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

Міський голова       Олег КАНІВЕЦЬ

Гот. М. Берник


