
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17листопада 2022 року              м. Стрий                                                 №270

Про скликання XXІХ чергової сесії
міської ради VIII демократичного скликання 

1.Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» скликати XXІХ чергову сесію Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликанням 1 грудня2022 року о 10:00 год. в у сесійній залі 
управління культури молоді та спорту (м. Стрий, вул. Є. Коновальця, 4).
2. На розгляд чергової сесії Стрийської міської ради винести наступні питання:
2.1.Про виконання бюджету Стрийської міської територіальної громади за 
9 місяців 2022 року.
2.2.Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 
громади на 2022 рік.
2.3.Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік.
2.4. Про затвердження змін до Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2022 рік.
2.5.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
на 2023 рік.
2.6. Про співпрацю між містами Охтирка Сумської області та Стрий Львівської 
області.
2.7.Про внесення змін доПрограми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на 2022 рік.
2.8. Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального     
некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня»  на 2022 рік.
2.9. Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» Стрийської 
міської ради Львівської області на 2021 рік.
2.10. Про списання основних засобів комунальної власності.
2.11.Про безкоштовну передачу на баланс Комунального підприємства 
«Стрийтеплоенерго» основних засобів по вул. Петлюри, 72 у м. Стрийз балансу 
Комунального некомерційногопідприємства «Стрийська центральна міська 
лікарня»на праві господарського відання.
         2.12. Про внесення змін до рішення ХVI сесії Стрийської міської ради від 
23.12.2021р.  № 797.
2.13.Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної бази ВСП 
«Стрийський фаховий коледж Львівського національного університету 
природокористування» для облаштування місць перебування та харчування 
внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на 2022рік.

2.14. Про передачу автомобілів як гуманітарної допомоги.



2.15. Про затвердження списку присяжних для Стрийського міськрайонного 
суду.   

2.16. Про внесення змін до Програми «Покращення стану забезпечення 
охорони громадського порядку та профілактики злочинності в м. Стрий та 
Стрийському районі на 2021-2022р.р.».

2.17. Про внесення змін у Програму сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню 6-му Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України 
у Львівській області на 2022 рік.

2.18. «Про затвердження Правил благоустрою Стрийської міської 
територіальної громади». 

2.19.Про затвердження змін до Програми «Заходи та роботи з територіальної 
оборони на  території Стрийської територіальної громади на 2022 рік».
2.20.Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури на 2022 рік».
2.21. Про  вихід  з членів особистого селянського господарства.
2.22.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, з метою передачі її в користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.
2.23. Про затвердження Звіту про експертнугрошову оцінку, включення до 
перелікуземельних ділянок, які виставляються наземельні торги окремими 
лотами,встановлення стартової ціни та продажземельної ділянки площею 0,3406 
га(кадастровий номер:4611200000:11:002:0180) у власність наконкурентних 
засадах (на земельнихторгах у формі електронного аукціону).

2.24. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку, включення до 
переліку земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими 
лотами, встановлення стартової ціни та продаж земельної ділянки площею 0,0600 
га (кадастровий номер: 4611200000:08:018:1111) у власність на конкурентних 
засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону).
2.25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення та внесення змін в договір оренди земельної ділянки 
на території Стрийської міської ради.
2.26.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності на території Стрийської 
міської ради.
2.27.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. 
2.28.Про надання згоди на встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку 
комунальної власності на території Стрийської міської ради.
2.29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
разі зміни її цільового призначення на території Стрийської міської ради.
2.30.Про передачу земельної ділянки у користування (оренду) на території 
Стрийської міської ради.
2.31.Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу земельних ділянок в постійне користування на 
території Стрийської міської ради.
2.32.Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення під об’єктами нерухомого майна на території Стрийської міської 
ради.



2.33.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та у наданні земельних ділянок в постійне 
користування на території Стрийської міської ради.
2.34. Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2022 рік у 
новій редакції.

Міський голова     Олег КАНІВЕЦЬ


