
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н 
ЯМІСЬКОГО ГОЛОВИ

13 травня 2021 року м. Стрий № 101

Про скликання VIII сесії міської ради 
VIII демократичного скликання

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати VIII чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного 

скликання 27 травня 2021 року о 10:00 год. у сесійній залі Районного Народного 
дому (вул. Коновальця, 4).

2. На розгляд сесії винесли питання:
- Розгляд депутатських звернень;
- Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 

громади на 2021 рік;
- Про виконання бюджету Стрийської міської територіальної громади за І 
квартал2021 року;
- Про затвердження Положення про цільовий фонд Стрийської міської 
територіальної громади;
- Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Стрийською міською 

радою та Добротвірською селищною радою;
- Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік;
- Про затвердження змін до «Програми фінансової підтримки міських 
комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 
2021рік»;
- Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2021 рік»;
- Про затвердження положення про паркування транспортних засобів на території 
Стрийської територіальної громади;
- Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчих документів та сплати судового збору у новій редакції;
- Про співпрацю між містами Стрий Львівської області та Скадовськ Херсонської 
області;
- Про співпрацю між містами Стрий Львівської області та Обухів Київської 
області;
- Про надання матеріальної допомоги на встановлення пам’ятного знака на могилі 
померлого учасника АТО (ООС) Семеніна Руслана Івановича;
- Про внесення змін до Комплексної Програми «Підтримка учасників 
АТО(ООС)та членів їх сімей» на 2021 рік;
- Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської ради 
Львівської області на 2021 рік.



-Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська лікарня» Стрийської міської ради Львівської 
області на 2021 рік;
- Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия» 
Стрийської міської ради Львівської області на 2021 рік;
- Про створення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного 
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі;
- Про внесення змін та доповнень до рішення Стрийської міської ради №70 від 
28січня 2021 року «Про припинення шляхом ліквідації установ культури, 
освіти,соціального захисту населення та фізичної культури»;
- Про затвердження Програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки 
України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у 
Львівській області на 2021 рік;
- Про внесення змін у додаток 2 до рішення № 329 від 29 квітня 2021 року « Про 
затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 
власності Стрийської міської ради »;
- Про передачу Стрийському міському комбінату комунальних підприємств 
Стрийської міської ради комунального майна Стрийської міської ради на 
балансна праві господарського відання;
- Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна 
комунальної власності Стрийської міської ради за підприємствами, установами, 
організаціями на правах господарського відання або оперативного управління;
- Про безкоштовну передачу з балансу комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська міська лікарня» на баланс відділу охорони здоров’я 
Стрийської міської ради по вул. Дрогобицька, буд. 50 «б» у м. Стрию;
- Про безкоштовну передачу з балансу відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном на баланс Управління освіти Стрийської міської ради по 
вул. Б.Хмельницького, буд. 84 у м. Стрию;
- Про передачу в оренду, продовження терміну оренди нерухомого майна, 
частини приміщень, що належать до комунальної власності Стрийської міської 
ради;
- Про надання дозволу на виготовлення детальних планів території;
- Про затвердження детальних планів території;
- Про затвердження юридичній особі проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та передачу їх у постійне користування на території 
Стрийської міської ради;
-Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу їм 
земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради;
- Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки внатурі (намісцевості) з метою 
передачі їм земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради;



- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (із зміною цільового призначення) та передачу їм земельних 
ділянок у власність на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (із зміною цільового призначення) та передачу їм земельних 
ділянок у власність на території Стрийської міської ради;
- Про надання фізичним особам дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та технічної  документації з землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)на території Стрийської міської ради;
- Про надання юридичним особам дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та технічної документації з землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
території Стрийської міської ради ;
- Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки з метою реєстрації права комунальної власності 
Стрийської міської ради;
- Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку технічної 
документації з землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на території Стрийської міської ради;
- Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою зміни її цільового призначення на території Стрийської міської 
ради;
- Про внесення змін у рішення сесій по земельних питаннях;
- Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу їх у 
власність громадянам на території Стрийської міської ради;
- Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 
метою передачі їх у власність громадянам на території Стрийської міської ради;
- Про передачу громадянам у власність земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради;
- Про передачу юридичній особі земельної ділянки в постійне користування на 
території Стрийської міської ради;
- Про затвердження юридичній особі проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та передачу земельних ділянок комунальної власності у 
державну власність на території Стрийської міської ради;
- Про передачу юридичній особі земельної ділянки у користування (оренди) на 
території Стрийської міської ради;
- Про внесення змін до рішення XIII сесії VII демократичного скликання від 
13.12.2017р. №444 «Про затвердження Положень про міську премію імені Євгена 
Олесницького, про міську музичну премію імені Остапа Нижанківського, про 
міську літературну премію імені Олекси Бобикевича, про міську художню премію 
імені Петра Обаля»;
- Про затвердження Програми «Підготовка та відзначення 120-річчя Народного 
дому м. Стрия» на 2021рік;



- Про ліквідацію Ярушицької філії НВК «Дашавський опорний ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ»;
- Про створення Ярушицького закладу дошкільної освіти Стрийської міської ради 

Стрийського району Львівської області;
- Про затвердження Статуту Стрийської територіальної громади;
- Різне.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

Гот. М.Берник


