
                                                                                                                                                              

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

15 січня 2021 року                                    м. Стрий                            № 10

Про скликання IV сесії міської ради
VIII демократичного скликання

        Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:
       1. Скликати IV чергову сесію Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликання 28 січня 2021 року о 10:00 год. у приміщення 
Стрийського міського будинку культури (вул. Крушельницької,18).
       2. На розгляд сесії винесли питання:
- Розгляд депутатських звернень;
- Про затвердження Плану роботи Стрийської міської ради Стрийського 
району на 2021 рік;
- Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської 
територіальної громади на 2021 рік;
- Про прийняття установ районного бюджету (установи охорони здоров’я, 
культури, освіти, соціального захисту населення та фізичної культури) від 
Стрийської районної ради в комунальну власність Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області;
- Про ліквідацію установ культури, освіти, соціального захисту населення та 
фізичної культури Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області;
- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської територіальної 
громади на 2021 рік;
- Про внесення змін у рішення №5 від 03 грудня 2020 року «Про внесення 
змін до структури апарату Стрийської міської ради та її виконавчих органів»;
- Про здійснення державної регуляторної політики виконкомом Стрийської 
міської ради у 2020 році;
- Про затвердження Комплексної цільової програми «Розумне місто» на 
2021-2023 роки;
- Про виконання Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша 
місцева інформація» за 2020 рік;
-  Про затвердження Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша 
інформація» на 2021 рік;
-  Про виконання програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту м. 
Стрия за 2020 рік;



                                                                                                                                                              
-  Про передачу блоків оповіщення універсальних, які встановлені в ЗОШ №5 
на НВК гімназії ім. А.Шептицького;
- Про затвердження Положення Комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області (у новій редакції);
- Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради № 873 від 10 грудня 
2019 року «Про затвердження списку присяжних для Стрийського 
міськрайонного суду»;
- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» за 2020 рік;
- Про затвердження Програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту  
Стрийської міської ради на 2021 рік;
- Про виконання «Цільової програми розвитку цивільного розвитку м. Стрия 
Львівської області на 2016-2020 роки» за 2020 рік;
- Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського району; 
- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия» 
Стрийської міської ради Львівської обласні на 2021 рік;
- Про виконання Програми розвитку Комунального-некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 
Стрийської міської ради на 2020 рік;
- Про виконання Програми покращення стану забезпечення публічної 
безпеки та порядку, профілактики злочинності міста Стрия на 2020 рік;
- Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» та Порядку призначення на посаду 
директора та педагогічних працівників комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» у новій редакції;
- Про затвердження Програми використання коштів, що надходять в порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва на 2021-2025 роки;
- Про затвердження Положення про комісію та порядок надання одноразової 
матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, що 
опинилися у скрутній життєвій ситуації, які зареєстровані та проживають в 
Стрийській територіальній громаді; 
- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської міської ради 
Львівської області на 2021 рік;
- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства  «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської міської ради 
Львівської області за 2020 рік;
- Про затвердження Програми розвитку  Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок» на 2021 рік;
- Про виконання Програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки 
України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у 
Львівській області на 2020 рік;



                                                                                                                                                              
- Про виконання «Міської програми забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлення батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки»;
- Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельних 
ділянок м. Стрия;
- Про затвердження детального плану території земельних ділянок м.Стрия;
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), площею 
0,0145 га, що розташована: Львівська область, Стрийський район, смт. 
Дашава (в межах населеного пункту), вул. Шевченка, на території Стрийської 
міської ради, яка є правонаступником Дашавської селищної ради, 
кадастровий номер: 4625355300:01:007:0015;
-Про затвердження  технічної документації з нормативно грошової оцінки 
земельної ділянки водного фонду площею 3,7280 га, розташованої  на 
території Стрийської міської ради, яка є правонаступником Підгірцівської 
сільської ради (за  межами населеного пункту с. Ярушичі), кадастровий 
номер 4625385200:10:000:0098;
-Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01) 
площею 46,6227 га, що розташована: Львівська обл. Стрийський район, 
с.Ланівка (в межах населеного пункту), на території Стрийської міської ради, 
яка є правонаступником Нежухівської сільської ради, кадастровий номер: 
4625383200:02:000:0006 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у 
формі аукціону;
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02), площею 23,0000 га, що 
розташована: Львівська обл. Стрийський район, с.Голобутів (в межах 
населеного пункту), на території Стрийської міської ради, яка є 
правонаступником Нежухівської сільської ради, кадастровий номер: 
4625380500:03:000:0013 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у 
формі аукціону;
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для надання в постійне користування: проектів землеустрою щодо 
зміни цільового призначення; продовження, надання, та припинення права 
користування земельними ділянками, надання дозволу на передачу їх в 
суборенду земельної ділянки;
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок для передачі у власність громадянам м. 
Стрия;
- Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій щодо встановлення 
(відновлення) меж для надання у власність, оренду громадянам в межах м. 
Стрия та внесення змін у рішення сесії;
- Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для надання у постійне користування, технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості);



                                                                                                                                                              
- Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення для продажу у власність;
 - Про затвердження типового договору оренди та акту приймання-передачі 
нежитлового приміщення комунальної власності на території громади міста 
Стрия;
- Про взяття на баланс нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади м. Стрия;
- Про включення Львівської обласної прокуратури в перелік об’єктів 
комунальної власності другого типу, які підлягають передачі в оренду без 
проведення аукціону;
- Про включення навчально-методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Львівської області в перелік об’єктів комунальної 
власності другого типу, які підлягають передачі в оренду без проводження 
аукціону;
- Про включення комунального підприємства «Стрийське міське 
радіомовлення «Голос Стрия» в перелік об’єктів комунальної власності 
другого типу, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону;
- Про включення Комунального підприємства «Стрийводоканал» в перелік 
об’єктів комунальної власності другого типу, які підлягають передачі в 
оренду без проведення аукціону;
- Про виконання Програми «Експлуатація об’єктів житлово-комунального 
господарства»;
- Про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури м. Стрия на 2020 рік»;
- Про виконання Програми «Придбання та встановлення вузлів комерційного 
обліку теплової енергії в житлових будинках комунальної власності на 2020 
рік»;
- Про врегулювання Програми «Про врегулювання чисельності 
безпритульних тварин в м. Стрию гуманними методами 2019-2020роки»;
- Про використання Програми  «Встановлення системи відеоспостереження 
для охорони громадського порядку і безпеки у м. Стрию на 2019-2020р.р.»;
- Про виконання «Програми благоустрою міста Стрия на 2018-2020 роки»;
- Про виконання Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою»;
- Про виконання «Програми ремонту ліфтів які обслуговуються у житловому 
фонді всіх форм власності»;
- Про виконання Програми «Капітальний ремонт житлового фонду»;
- Про виконання Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство»;
- Про виконання Програми «Природоохоронних заходів міського значення на 
2018-2020 роки»;
- Про затвердження Положення розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської 
ради Львівської області на 2021 рік;
- Підсумковий звіт щодо  виконання цільової програми;
- Про затвердження «Програми благоустрою на 2021 рік»;
- Про виконання Програми «Експлуатація об’єктів житлового господарства»;
- Про виконання Програми «Природоохоронних заходів міського значення на 
2018-2020 роки»;



                                                                                                                                                              
- Про виконання «Програми ремонту ліфтів, які обслуговуються у житловому 
фонді всіх форм власності»;
- Про виконання «Програми благоустрою міста Стрия на 2018-2020 роки»;
- Про затвердження Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2021 рік»;
- Про затвердження «Програми природоохоронних заходів місцевого 
значення»;
- Про затвердження Програми «Енергозбереження для населення на 2021 
рік»;
- Про виконання Програми «Придбання  та встановлення вузлів 
комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках комунальної 
власності на 2020р.»;
- Про затвердження Програми  «Встановлення системи відеоспостереження 
для охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік»;
- Про виконання Програми «Енергозбереження для населення м.Стрия на 
2017-2020  роки»;
- Про виконання Програми «Встановлення системи відео спостереження для 
охорони громадського порядку та безпеки у м.Стрию на 2019-2021 р.р.»;
- Про виконання Програми «Про регулювання чисельності безпритульних 
тварин в м.Стрий гуманними методами 2019-2020 роки»;
- Про виконання Програми «Фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020 
роки»;
- Про затвердження Програми «Фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020 
роки»;
- Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності 
територіального сервісного центру №4645 ГСЦ МВС у Львівській області на 
2021рік;
- Про виконання Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» за 2020 рік;
- Про затвердження Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської 
ради Львівської області на 2021 рік;
- Про розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності;
- Про затвердження цільової програми «Народ і армія – Єдині» щодо 
підтримки військовослужбовців військової частини А2847 під час виконання 
бойових завдань в зоні проведення ООС на Сході України;   
- Про затвердження Програми «Духовність рятує світ» на 2021 рік;
- Про затвердження Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних 
видань, брошур на 2021 рік»;
- Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Муніципального 
камерно-чоловічого хору «Каменяр»» на 2021 рік;
- Про виконання Програми « Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС 
м. Стрия на 2016-2020 рр.» за 2020 рік;
- Про проголошення 2021 року Роком народного дому м.Стрия;



                                                                                                                                                              
- Про затвердження типового договору оренди за акту приймання-передачі не 
житлового приміщення, комунальної власності територіальної громади міста 
Стрия Стрийського району Львівської області;
- Про затвердження Нової редакції Статуту Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня»;
- Про затвердження Програми «Розвитку Комунального некомерційного 
підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 
лікарня» на 2021 рік;
- Про затвердження Статутів освітніх закладів у нових редакціях;
- Про затвердження цільової Програми захисту населення і території від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Стрийської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік;
- Про затвердження Програми забезпечення ефективності діяльності 
Стрийської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області на 2021рік;
- Про виконання  Програми забезпечення ефективної діяльності Стрийського 
управління ГУ ДПС у Львівській області на 2020 рік;
- Про виконання Програми  сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору;
- Про виконання Програми Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 
власності для продажу на земельних торгах на 2020 рік
- Про виконання  Програми Оплата послуг по виготовленню експертних 
грошових оцінок земельних ділянок;
- Про виконання  Програми Проведення заходів із землеустрою на 2020 
рік;
- Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору;
- Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2021 
рік;
- Про затвердження Програми «Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 
власності для продажу на земельних торгах  на 2021 рік»;
- Про затвердження Програми Оплата послуг по виготовленню експертних 
грошових оцінок земельних ділянок.
3. Різне.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


