
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 вересня 2022 року              м. Стрий                                          №210

Про скликання XXVІ чергової сесії
міської ради VIII демократичного скликання 

   1.Відповіднодост. 46ЗаконуУкраїни«Промісцевесамоврядуванняв Україні» 
скликати XXVІ чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного 
скликанням 29 вересня2022 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 винести наступні 
питання: 
2.1.Про звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIІI демократичного скликання до Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян 
від енергетичного колапсу.
2.2.Про звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIІI демократичного скликання до Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
визначення пріоритетів бюджетного фінансування, спрямованих на 
забезпечення обороноздатності держави та соціального захисту громадян при 
розгляді проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 р.».
2.3. Про виконання бюджету Стрийської міської територіальної громади за 
І півріччя 2022року.
2.4. Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 
2.5. Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.
2.6. Про затвердження змін до Програми «Матеріально-технічне забезпечення 
підрозділів територіальної оборони».
2.7. Про внесення змін до рішення міської ради №10 від 3 грудня 2020 р. «Про 
умови оплати праці Стрийського міського голови Канівця О.Л.».
2.8. Про затвердження Статуту Стрийської міської територіальної громади в 
новій редакції.
2.9. Про затвердження положення про відділ «Секретаріат Стрийської міської 
ради».
2.10. «Про внесення змін до Програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту 
Стрийської міської ради на 2022 рік».



2.11.Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна 
районна лікарня» на 2022 рік.
2.12.Про реорганізацію шляхом приєднання Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» до Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня». 
2.13. Про реорганізацію шляхом приєднання Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» до Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня».
2.14. Про виділ нової юридичної особи з комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня».
2.15.Про затвердження розподільчого балансу майна, прав та обов’язків між 
КНП  «Стрийська ЦРЛ» та новою юридичною особою «Стрийський 
центрпервинної медико-санітарної допомоги» Стрийської міської ради. 
2.16. Проприсвоєння звання «Почесний громадянин  міста Стрия» Паламарю 
Любомиру Григоровичу.
2.17. Про припинення діяльності шляхом ліквідації комунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області.
2.18. Про присвоєння імені та перейменування закладу загальної середньої 
освіти «Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Стрийської міської 
ради Львівської області».
2.19. Про внесення змін в Положення про відзнаки міського голови та 
Стрийської міської ради. 
2.20.Про внесення змін у Програму «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша 
місцева інформація» на 2022 рік.
2.21. Про затвердження концепції індустріального парку «Долина Стрий».
2.22. Про затвердження конкурсної документації з вибору керуючої компанії 
індустріального парку «Долина Стрий».
2.23. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії  
індустріального парку «Долина Стрий».
2.24. Про передачу автомобіля на умовах позички Головному управлінню 
Національної поліції у Львівській області.
2.25. Про затвердження положення про Управління ЖКГ Стрийської МР у 
новій редакції.
2.26. Про затвердження змін до «Програми фінансової підтримки міських 
комунальних підприємств та  здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 
рік».
2.27. Про затвердження акту приймання-передачі лінії сортування відходів 
МСЛ-1-50 в комунальну власність Стрийської міської територіальної громади.
2.28. Про надання дозволу Стрийському міському комбінату комунальних 
підприємств на зняття з балансу та списання основних засобів.
2.29. Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури  на 2022 рік».
2.30. Про затвердження змін до «Програми благоустрою на 2022 рік».



2.31. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради від 29.04.2021 
№ 320 «Про затвердження договору управління Стрийським полігоном ТПВ».
2.32. Про додаткові вимоги до проектування і виконання робіт під час нового 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-
дорожньої мережі та інших елементів благоустрою на території Стрийської 
міської територіальної громади.
2.33. Про внесення змін до Програми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік.
2.34. Про внесення змін до  рішення ХХІV сесії VIII демократичного скликання 
від 11.08.2022 року № 1237«Про внесення змін в додаток № 1до Рішення ХХІ 
сесії VIII демократичного скликання від 28.04.2022 року № 1122 «Про  
безкоштовну передачу   об’єктів після їх будівництва, та капітального ремонту  
з балансу  відділу капітального будівництва  Стрийської міської ради на 
баланси організацій–балансоутримувачів».
2.35. Про внесення змін до «Програми про співфінансування 
реконструкції,реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 
переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на 2022 рік».
2.36. Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2022 рік».
2.37. Про внесення змін до Програми «Утримання окремих об’єктів 
благоустрою на 2022 рік».
2.38. Про передачу автомобілів як гуманітарної допомоги.
2.39. Про затвердження положення про управління комунальним майном 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області в новій 
редакції.
2.40.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».
2.41. Про надання в оренду вбудованих нежитлових приміщень, що належать 
до комунальної власності Стрийської міської ради, які включені до переліку 
другого типу (без проведення аукціону).
2.42. Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень шляхом 
проведення аукціону.
2.43. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної  власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради об’єктів нерухомого майна та 
погодження  техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі.
2.44. Про передачу на баланс виконавчого комітету Стрийської міської ради  
комунального нерухомого майна по вул. Т. Шевченка, 6 у с. Миртюки з балансу 
комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня».
2.45. Про надання дозволу на розроблення детального плану території для 
будівництва індивідуального житлового будинку по вул. Сонячна в с. Добряни 
Стрийського району Львівської області.
2.46.Про затвердження детального планутериторії обмеженої вул. 
Скибінського,вул. Млинарська, вул. Львівськав м. Стрий Львівської області 
(будівництво житлового будинку).



2.47.Про затвердження детального плану території в районі вул. 
Д..Яворницького, проїзду до вул. Промислової, вул. Головацького в м. Стрий 
Львівської області (зміна цільового призначення земельної ділянки по вул. 
Головацького,44).
2.48. Про погодження створення  ботанічної пам’ятки природи місцевого 
значення «Два Дуби» в с. Зарічне Стрийського району Львівської області.
2.49.Про затвердження детального плану території для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікації в с. Комарів Стрийського району 
Львівської області.
2.50. Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради.
2.51. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого 
майна на території Стрийської міської ради.
2.52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 
метою передачі їх в користування (оренду), постійне користування на території 
Стрийської міської ради.
2.53.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для продажу їх у власність на земельних торгах, які знаходиться на 
території Стрийської міської ради.
2.54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки з метою оформлення права комунальної власності на земельну ділянку 
на території Стрийської міської ради.
2.55.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності на території Стрийської 
міської ради.
2.56. 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.
2.57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою зміни її цільового призначення на території Стрийської міської 
ради.
2.58. Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях.
2.59. 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.
2.60.Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в постійне користування на території 
Стрийської міської ради.
2.61. Про припинення права користування земельною ділянкою та припинення 
дії договору оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.62. Про передачу земельної ділянки у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.



2.63. Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення під об’єктами нерухомого майна на території Стрийської міської 
ради.
2.64. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.65. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж міста Стрия.

Міський голова                  Олег КАНІВЕЦЬ


