
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Від 07 вересня 2021 року                  м.Стрий                                         №186

Про підготовку проєктів Стратегії розвитку 
Стрийської територіальної громади 
Львівської області на період 2021-2027 років 
та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки

Відповідно доп.20 ч.4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради 
«Про розроблення Стратегії розвитку Стрийської територіальної громади Львівської 
області на період 2021-2027 років та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки» 
від 01.07.2021 р. № 212

1. Розпочати процес розроблення проєктів Стратегії розвитку Стрийської 
територіальної громади Львівської області на період 2021-2027 років (далі – 
Стратегія) та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки (далі – План 
заходів).

2. Утворити Робочу групу з розроблення Стратегії (далі – Робоча група), як 
консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Стрийської міської 
ради, та затвердити її склад згідно з додатком 1.

3. Затвердити План-графік проведення засідань Робочої групи згідно з 
додатком2.

4. Визначити головними розробниками проєктів Стратегії та Плану заходів 
відділ економічного розвитку та стратегічного планування і відділ 
інвестиційної політики та міжнародного співробітництва виконавчого комітету 
Стрийської міської ради.

5. Головним розробникам (Г.Баран, Л.Голубіцька) спільно з іншими 
структурними підрозділами виконавчого комітету Стрийської міської ради:
- провести всі необхідні організаційно-координаційні роботи з розроблення 

Стратегії та Плану заходів;
- внести проєкти Стратегії та Плану заходів у встановленому порядку на 

розгляд сесії Стрийської міської  ради до 1 грудня 2021 року.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1

до розпорядження голови 

                                                                                    Стрийської міської ради

від 07 вересня 2021 р. № 186

СКЛАД

робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Стрийської територіальної 
громади Львівської області на період 2021-2027 років та Плану заходів з її 
реалізації на 2021-2023 роки

Керівний комітет робочої групи:

1. Дмитришин Микола – перший заступник міського голови;
2. Грех Христина - заступник міського голови;
3. Стасів Андрій – заступник міського голови.

Члени керівного комітету робочої групи:

1. Берник Мар’ян – секретарСтрийської міської ради;
2. Баран Галина – начальник відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування;
3. Стасенко Лідія - начальник управління освіти;
4. Равлінко Ігор – начальник відділу охорони здоров'я;
5. Лесів Василь – начальник відділу промисловості, аграрної політики та 
підприємництва;
6. Голубіцька Любов – начальник відділу інвестиційної політики та 
міжнародного співробітництва;
7. Мельник Орися – начальник відділу туризму та промоції;
8. Каліцун Руслан – начальник відділу фізичної культури та спорту управління 
культури, молоді та спорту;
9. Катерняк Наталія – начальник відділу з питань культури, національностей та 
релігій управління культури, молоді та спорту.

І.Група «Економіка» 

1. Стасів Андрій – заступник міського голови;



2. Голубіцька Любов – начальник відділу інвестиційної політики та 
міжнародного співробітництва; 
3. Гриник Оксана – головний спеціаліст відділу інвестиційної політики та 
міжнародного співробітництва; 
4. Баран Галина – начальник відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування;
5. Петрів Наталія – головний спеціаліст відділу економічного розвитку та 
стратегічного планування;
6. Коваль Лариса - начальник фінансового управління;
7. Ковальчук Сергій - депутат Стрийської міської ради, директор ТОВ 
«Видавничий Дім «УКРПОЛ»; 
8. Карпінський Зіновій – приватний підприємець;
9. Мазуркевич Юрій - голова асоціаціїпромисловців,підприємціві 
роботодавцівСтрийщини; 
10. Старовецький Юрій - приватний підприємець;  
11. Марголич Анжела - депутат Стрийської міської ради; 
12. Дмитришин Василь – колишній міський голова,  ГО «Порада»;
13. Йосипчук Орест – депутат Стрийської міської ради;
14. Булин Іван – депутат Стрийської міської ради;
15. Маєр Руслана – головний бухгалтер КНП «Стрийська міська лікарня»;
16. Канівець Наталія –депутат Стрийської міської ради;
17. Лісевич Ярема - депутат Стрийської міської ради;
18. Кухар Євген - депутат Стрийської міської ради;
19. Левицький Тарас - депутат Стрийської міської ради;
20. Бурій Володимир - депутат Стрийської міської ради;
21. Швед Володимир - депутат Стрийської міської ради.
22. Ігор Пастущин – начальник управління житлово-комунального 
господарства.

ІІ.  Група «Медицина» 

1. Грех Христина - заступник міського голови;
2. Равлінко Ігор - начальник відділу охорони здоров'я; 
3. Салдан Іванна - директор КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги м. Стрия»;
4. Ігнатов Олексій  - директор КНП «Стрийська ЦРЛ»;
5. Вишинська Оксана  - директор КНП «Стрийська міська дитяча лікарня»; 
6. Лучишин Петро - директор ТОВ "Клініка Симбіотика"; 
7. Салдан Іван  - лікар отоларинголог, медичний центр «ЛОРІУЗ»;
8. Романів Володимир – громадський діяч;
9. Кісіль Василь - депутат Стрийської міської ради;
10. Кащук Любомир - депутат Стрийської міської ради;
11. Іванів Михайло - депутат Стрийської міської ради.



ІІІ. Група «Освіта»

1. Грех Христина – заступник міського голови; 
2. Стасенко Лідія - начальник управління освіти;
3. Турянський Ярослав – президент «Асоціації керівників закладів освіти 
«Відродження гімназії України»; 
4. Кізима Олег – директор ВПТУ № 35;
5. Запісов Сергій – директор ЗОШ I ступеня №11;
6. Кухар Роман - директор ЗОШ I-III ступенів №10;
7. Валовін Марія – директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 імені Василя Стасюка;
8. Карпінська Марія – засновник благодійної організації «Фонд Карпінських»;
9. Шакало-Ольшанецька Олеся – депутат Стрийської міської ради;
10. Остапович Марта – член наглядової ради «Рідня»;
11. Пристанюк Євгенія - депутат Стрийської міської ради;
12. Василів Тарас - депутат Стрийської міської ради;
13. Бурак Роксолана – депутат Стрийської міської ради.

IV. Група «Культура та туризм»

1. Пукас Ірина – начальник управління культури, молоді та спорту;
2.Катерняк Наталія – начальник відділу з питань культури, національностей та 
релігій управління культури, молоді та спорту.
3. Мельник Орися – начальник відділу туризму та промоції;
4. Ханас Зеновія – краєзнавець;
5. Курилишин Людмила - заступник начальника управліннякультури, молоді та 
спорту;
6. Закусов Микола – історик, краєзнавець;
7. Гринишин Мирон – Отець Настоятель Катедрального храму Успіння    
Пресвятої Богородиці;
8. Маковський Петро – голова фонду «Рідня»;
9. Зварич Оксана – депутат Стрийської міської ради;
10. Мицик Андрій - депутат Стрийської міської ради;
11. Францкевич Ксенія - депутат Стрийської міської ради.

V. Група «Спорт»

1. Дмитришин Микола – перший заступник міського голови;



2. Сафіяник Ігор – депутат Стрийської міської ради , директор Станції юних 
техніків;
3. Каліцун Руслан –начальник відділу фізичної культури та спорту управління 
культури, молоді та спорту;
4. Столярський Микола – директор дитячо-юнацької спортивної  школи;
5. Пристанюк Євгенія – депутат Стрийської міської ради;
6. Николишин Тарас – тренер;
7. Манзяк Роман – ветеран спорту, параолімпієць;
8. Тищенко Ростислав - депутат Стрийської міської ради;
9. Корніцький Віталій - депутат Стрийської міської ради;
10. Лешко Микола - депутат Стрийської міської ради.

VI. Група «Сільське господарство»

1. Берник Мар’ян – секретар Стрийської міської ради;
2. Лесів Василь – начальник відділу промисловості, аграрної політики та 
підприємництва;
3. Лесів Оксана – головний спеціаліст відділу промисловості, аграрної політики 
та підприємництва;
4. Зубрицький Василь - депутат Стрийської міської ради;
5. Ярич Роман – начальник відділу земельних ресурсів;
6. Швидченко Юрій – ФГ ”МУККО“;
7. Лаврик Олег  - приватний підприємець;
8. Шмелек Олег – координатор фонду «Рідня»;
9. Карпінський Мирослав - депутат Стрийської міської ради;
10. Чижмар Юрій - депутат Стрийської міської ради;
11. Турчак Любомир - депутат Стрийської міської ради;
12. Корніцький Віталій - депутат Стрийської міської ради;
13. Левицький Тарас – приватний підприємець;
14. Кащук Любомир - депутат Стрийської міської ради;
15. Зрайло Іван - депутат Стрийської міської ради.

Керуючий справами
виконавчого комітету Оксана Затварницька



Додаток 2
до розпорядження голови 
Стрийської міської ради
від 07 вересня 2021 року № 186

План-графік
проведення засідань Робочої групи

Терміни Етапи розробки Стратегії
Місяць 1 1. Засідання Робочої групи:

 ознайомлення з методологією стратегічного планування 
 організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного аналізу 

Місяць 1 2. Проведення стратегічного аналізу:
 Аналіз і перегляд документів державного планування; аналіз впровадження 
попередніх стратегій
 Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій 
розвитку
 Аналіз даних (статистичних, соціальних, економічних, демографічних, інших, 
соціологічні дослідження) 
 Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей

Місяць 2 3. Моделювання сценаріїв:
 Прогнозування (демографія, економіка, врахованість особливостей громади)
 Сценарії майбутнього розвитку громади (інерційний, модернізаційний)

Місяць 2 4. Засідання Робочої групи , засідання тематичних підгруп
 Презентація та публічне обговорення результатів соціально-економічного 
аналізу, прогнозів, сценаріїв, вибір сценарію розвитку
 Формулювання стратегічного бачення 
 Проведення SWOT – аналізу

Місяць 3 5. Розробка елементів Стратегії:
 Розробка SWOT-матриці
 Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків

Місяць 3 6. Засідання Робочої групи , засідання тематичних підгруп
 Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків, 
 Формування:

- Бачення
- Стратегічних цілей
- Операційних цілей (яким чином ми досягнемо стратегічних цілей?)
- Завдань (що повинно бути зроблено?)

Місяць 4 7. Детальний опис Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження 
Стратегії, розробка тексту Стратегії)

Місяць 
4-5

8. Засідання Робочої групи , засідання тематичних підгруп
 Презентація та публічне обговорення проекту Стратегії 
 Обговорення критеріїв відбору проектів для Плану заходів. 
 Оголошення мобілізації проектів Плану заходів.
 Оцінка, відбір проектних ідей, програмування проектних ідей у План заходів

Місяць 
4-5

9. Підготовка системи моніторингу реалізації Стратегії

Місяць 5 10. Доопрацювання тексту Стратегії та Плану заходів з урахуванням внесених 
пропозицій. 

Місяць 5 11. Проведення СЕО
Місяць 5 12. Розгляд на черговій сесії ради, ухвалення Стратегії та Плану заходів

Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                        Оксана Затварницька


