
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20жовтня 2022 року                         м. Стрий                                  №240

Про скликання XXVІІ чергової сесії
Міської ради VIII демократичного скликання 

1.Відповіднодост. 46ЗаконуУкраїни«Промісцевесамоврядуванняв Україні» скликатиXXVІІ 
чергову сесіюСтрийськоїміськоїрадиVIIIдемократичногоскликанням 3листопада2022 року о 
10:00 год. в у сесійній заліуправління культури молоді та спорту(вул. 
Є. Коновальця, 4).
2. На розгляд чергової сесії Стрийської міської ради винести наступні питання: 
2.1.Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міськоїтериторіальноїгромади на 
2022 рік. 
2.2.Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.
2.3.Про затвердження змін до Програми «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів 
територіальної оборони».
2.4.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» зі змінами.
2.5. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради від 28.01.2021 року № 70 «Про 
припинення шляхом ліквідації установ культури, освіти, соціального захисту населення та 
фізичної культури».
2.6.Про внесення змін у Програму «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева 
інформація» на 2022 рік.
2.7.Про утворення віддалених робочих місць адміністраторів центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради.
2.8.Про внесення змін до Положення про місцеву пожежну команду смт. Дашава місцевої 
пожежної охорони Стрийської міської ради.
2.9.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.
2.10.Про скасуваннярішення Стрийської міської ради №371 від 27 травня 2021року.
2.11.«Про затвердження Правил благоустрою Стрийської міської територіальної громади».
2.12.Про тимчасове віднесення до КП «Ринок» частину вул. Кравецької, майданчик з боку 
вул. Зеленої та вул. Успенської та майданчик між адмінбудівлею по вул.Б. Хмельницького, 
32-а та територією ринку з боку вул. Андрусяка міста Стрия.
2.13.Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньоїінфраструктури на 2022 
рік».
2.14.Про внесення змін до Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство на 2022 
рік».
2.15.Про внесення змін до Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою на 2022 
рік».
2.16.Про внесення змін до Програми «Виконання інших заходів, пов’язаних з економічною 
діяльністю на 2022 рік».
2.17.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».



2.18.Про надання в оренду вбудованих нежитлових приміщень, що належать до комунальної 
власності Стрийської міської ради, які включені до переліку другого типу (без проведення 
аукціону).
2.19.Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщеньшляхом проведення 
аукціону.
2.20.Про передачу майна комунальної власності.
2.21.Про створення поліцейських станцій на території Стрийської міської ради.
2.22.Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022- 2025 роки.
2.23.Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 
шляхом (способом) викупу.
2.24.Про надання дозволу ФОП Йосипчук О. З. на приватизацію вбудованого нежитлового 
приміщення №18 в місті Стрий, по вул. Шевченка, 63.
2.25.Про виявлення потенційного безхазяйного нерухомого майна та затвердження акту 
обстеження об’єкту нерухомого майна.
2.26.Про передачу автомобілів як гуманітарної допомоги.
2.27.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, які знаходяться на території 
Стрийської міської ради.
2.28.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 її в користування 
(оренду), постійне користування на територіїСтрийської міської ради.
2.29.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності на території Стрийської міської ради.
2.30.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.
2.31.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по зміні 
цільового призначення) на території Стрийської міської ради.
2.32.Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях.
2.33.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.
2.34.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності та передачу 
їх у користування (оренду) на території Стрийської міської ради.
2.35.Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу її в постійне користування на території Стрийської міської ради.
2.36.Про припинення права користування земельною ділянкою та припинення дії договору 
оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради.
2.37.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж історичного ареалу міста Стрий Львівської області.

Міський голова     Олег КАНІВЕЦЬ


