
 

 

   
УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

9 червня 2021 року                           м. Стрий                            № 118 

 

Про скликання IX сесії міської ради 

VIII демократичного скликання 

 

    Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

    1. Скликати IX чергову сесію Стрийської міської ради VIII демократичного 

скликання 24 червня 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 місцеві податки; 

- Про затвердження змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік; 

- Про безоплатну передачу майна; 

- Про виконання «Програми забезпечення ефективної діяльності Стрийського 

об’єднаного міського військового комісаріату на 2020 рік»; 

- Про затвердження «Програми забезпечення ефективної діяльності 

Стрийського об’єднаного міського територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки на 2021 рік»; 

- Про затвердження змін до Програми забезпечення заходів у сфері 

державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби 

безпеки України у Львівській області на 2021 рік; 

- Про надання матеріальної допомоги Стасів Богдані Петрівні; 

- Про затвердження Положення про іменну премію в галузі освіти Стрийської 

територіальної громади; 

- Про затвердження структури комунального закладу позашкільної освіти 

«Стрийська академія футболу»  Стрийської міської ради Стрийського району 

Львівської області; 

- Про вивішування Державного прапора України на території Стрийської 

територіальної громади; 

- Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Стрия» Любові 

Камінській; 

- Про внесення змін до рішення IV сесії IV демократичного скликання від 25 

жовтня 2002 року  «Про внесення змін до рішення Х сесії ІІ демократичного 

скликання від 17.12.1996 року «Про святкування Дня міста Стрия»»; 



- Про створення юридичної особи «Будинок приїжджих»; 

- Про затвердження змін до «Програми розвитку Комунального 

некомерційного підприємства Стрийської міської ради «Стрийська 

центральна районна лікарня» на 2021 рік»; 

- Про затвердження Нової редакції Статуту Комунального некомерційного 

підприємства Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна 

лікарня»; 

- Про створення медичних пунктів тимчасового базування на території 

Стрийської територіальної громади; 

-  Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи 

централізованого водовідведення м. Стрия; 

 - Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради від 

29.04.2021р. № 320 «Про затвердження договору  управління Стрийським 

полігоном ТПВ»; 

- Про створення комунального підприємства «Управляюча компанія 

«Комфортний Стрий»; 

- Про затвердження змін до Програми «Утримання та розвиток доріг та 

дорожньої інфраструктури на 2021 рік»; 

- Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території м. Стрия; 

- Про внесення змін до Програми «Розвиток доріг та дорожньої 

інфраструктури на 2021 рік»; 

- Про затвердження Програми «Комплексне використання коштів цільового 

фонду на 2021 рік»; 

 
 

- Про затвердження Програми виділення коштів для проведення досліджень 

та розробки науково-технічної продукції щодо поліпшення громадських 

пасовищ з розроблення проектно- кошторисної документації в селах Сихів та 

Жулин територіальної громади Стрийської міської ради в 2021 році; 

- Про розгляд заяви про вихід з членів особистого селянського господарства; 

- Про намір передачі в оренду приміщення № 844 по вул. О. Басараб, 15 у  

м. Стрию шляхом проведення аукціону; 

- Про намір передачі в оренду приміщення № 18 по вул. Шевченка, 63 у  

м. Стрию шляхом проведення аукціону; 

- Про намір передачі в оренду приміщення № 16, 54 по вул. Коссака, 11а у  

м. Стрию шляхом проведення аукціону; 

- Про намір передачі в оренду приміщення № 49 по вул. Шевченка, 7  у  

смт. Дашава шляхом проведення аукціону; 

- Про намір передачі в оренду приміщення №№ 8, 9, 10, 62 та частина 

приміщення № 7 по вул. Валова, 11 у м. Стрию шляхом проведення аукціону; 

- Про намір передачі в оренду приміщення підвалу № IX по вул. Валова, 11 у 

м. Стрию шляхом проведення аукціону; 

- Про намір передачі в оренду нежитлової будівлі по вул. Дубравського, 10 у 

м. Стрию шляхом проведення аукціону;  

- Про передачу в оренду, продовження терміну оренди нерухомого майна, 

частини приміщень, що належать до комунальної власності Стрийської 



міської ради, які включені до другого типу переліку (без проведення 

аукціону); 

- 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 внесення змін в Програму «Регулювання містобудівної  діяльності 

населених пунктів Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

- 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 в натурі (на 

місцевості) 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 затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки на території Стрийської міської ради;  

- Про надання юридичним та фізичним особам дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території 

Стрийської міської ради;  

- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 

01.01), які розташовані на території Стрийської міської ради, та продаж права 

оренди на них на земельних торгах у формі аукціону; 

- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки з метою реєстрації права комунальної 

власності Стрийської міської ради;  

- Про затвердження юридичній особі технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку на території Стрийської міської ради; 

- Про затвердження юридичній особі технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності на 

земельну ділянку на території Стрийської міської ради;  

- 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;   



- Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення на території 

Стрийської міської ради; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(по зміні цільового призначення) та передачу її у власність на території 

Стрийської міської ради; 

- Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо внесення 

змін до проекту роздержавлення та приватизації земель; 

- Про внесення змін у рішення сесії по земельних питаннях;  

- Про надання громадянину дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на території Стрийської міської ради;   

- Про затвердження громадянам проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу земельних ділянок у користування (оренду) на території Стрийської 

міської ради; 

- Про передачу юридичній особі земельної ділянки у користування (оренду) 

на території Стрийської міської ради;  

- 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 юридичній особі безоплатно у власність земельної ділянки на 

території Стрийської міської ради;  

- Про включення до переліку земельної  ділянки для підготовки лоту для 

продажу його на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на 

виготовлення відповідних документацій на земельну ділянку на території 

Стрийської міської ради; 

- Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, в тому числі із зміною цільового призначення та передачу 

земельної ділянки в постійне користування на території Стрийської міської 

ради;  

- Про надання згоди про прийняття в комунальну власність земельної ділянки 

на території Стрийської  міської ради;  

- Про припинення права користування земельною ділянкою та припинення 

дії договору оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради; 

- Різне. 

 

Міський голова                                                   Олег КАНІВЕЦЬ 

 

Гот.: М. Берник 


