ПРОТОКОЛ
XIV сесії Стрийської міської ради
VІІ демократичного скликання
20 лютого 2018 року
Всього обрано депутатів – 34
Присутні – 27
Відсутні –7
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів і
управлінь міськвиконкому (список додається).
Сесія розпочала роботу о 10.00.
Сесію відкрив міський голова Роман Шрамов’ят.
Слухали: Пропозицію депутата Я.Лісевича про обрання секретаріату.
Вирішили: Обрати секретаріат сесії в складі 3-х депутатів:
- Пошивак Іван;
- Готь Ростислав;
- Маланчук Ігор.
за – 27, проти – немає, утрималось - немає
Слухали: Пропозицію депутата В.Дейнеги про обрання лічильної комісії.
Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі 3-х депутатів:
- Зрайло Іван;
- Вишинська Оксана;
- Пошивак Тарас.
за – 27; проти – немає, утрималось - немає
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
порядку денного ХIV сесії VІІ демократичного скликання:
1. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку м.Стрия в
2017р.
Доповідає: Р.Шрамов’ят – міський голова міста Стрия
2. Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності виконкомом Стрийської міської ради у 2017 році.
Доповідає: Г.Баран – начальник відділу економіки
3. Про Програму економічного та соціального розвитку м.Стрия на 2018 рік.
Доповідає: Г.Баран – начальник відділу економіки
4. Про виконання міського бюджету за 2017 рік
Доповідає: Л.Коваль – начальник фінансового управління
5. Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на 2018 рік.
Доповідає: Л.Коваль – начальник фінансового управління
6. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ринок» в новій
редакції
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
7. Про безоплатну передачу відеокамер, серверу та іншого обладнання
Стрийському комбінату комунальних підприємств
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
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ПРОГРАМИ (виконання,затвердження)
8. Про виконання Програми Благоустрій міста Стрия за 2017 р.
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
9. Про затвердження Програми благоустрою м.Стрий на 2018-2020 роки
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
10. Про виконання Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою».
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
11. Про затвердження Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою».
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
12. Про виконання Програми «Природоохоронних заходів міського значення на
2017 р.»
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
13. Про затвердження Програми «Природоохоронних заходів міського значення
на 2018-2020 роки»
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
14. Про виконання Програми «Фінансової підтримки міських комунальних
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2015-2017 рр.»
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
15. Про затвердження Програми«Фінансової підтримки міських комунальних
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на2018-2020рр.»
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
16. Про затвердження Програми «Фінансування заходів пов’язаних з
економічною діяльність КП «Ринок»
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
17. Про
виконання
Програми
«Підприємства
житлово-комунального
господарства».
Доповідає: Р.Маланій – перший заступник міського голови
18. Про виконання Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство».
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
19. Про затвердження Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство».
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
20. Про виконання Програми «Капітальний ремонт житлового фонду».
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
21. Про затвердження Програми «Капітальний ремонт житлового фонду».
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
22. Про виконання Програми «Ремонт ліфтів, які обслуговуються у житловому
фонді всіх форм власності на 2017-2018 рр».
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
23. Про затвердження змін до Програми ремонту ліфтів,які обслуговуються у
житловому фонді всіх форм власності на 2017-2018 рр.
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
24. Про виконання Програми «Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків ».
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
25. Про
виконання
Програми
«Впровадження
(встановлення)вузлів
комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках комунальної
власності на 2017-2018 рр.»
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
26. Про затвердження змін до Програми «Впровадження (встановлення)вузлів
комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках комунальної
власності на 2017-2018 рр.»
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
27. Про виконання Програми «Енергозбереження для населення м.Стрия на
2017-2020 роки»
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Доповідає: І.Стецик –заступник міського голови
28. Про затвердження змін Програми «Енергозбереження для населення
м.Стрия на 2017-2020 роки»
Доповідає: І.Стецик –заступник міського голови
29. Про виконання Програми сприяння виконанню рішень судів і інших
виконавчих документів та сплати судового збору
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
30. Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших
виконавчих документів та сплати судового збору
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
31. Про виконання Програми Оплата послуг по виготовленню експертних
грошових оцінок земельних ділянок
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
32. Про затвердження Програми Оплата послуг по виготовленню експертних
грошових оцінок земельних ділянок.
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
33. Про виконання Програми Проведення заходів із землеустрою на 2017 рік
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
34. Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2018
рік.
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
35. Про виконання Програми створення бази даних об’єктів нерухомого
майна,відмінного від земельної ділянки м.Стрия на 2017 рік.
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
36. Про виконання Програми встановлення системи відео спостереження для
охорони громадського правопорядку у м.Стрию.
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
37. Про виконання Програми «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів на 2017 рік»
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
38. Про затвердження Програми «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів на 2018 рік»
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
39. Про виконання Програми «Духовність рятує світ» за 2017 рік.
Доповідає: Н.Салада – начальник фінансово-господарського відділу
40. Про затвердження Програми «Духовність рятує світ» на 2018 рік.
Доповідає: Б.Бойко – начальник відділу культури
41. Про виконання Програми «Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС
м.Стрия на 2016-2020 роки» за 2017 рік
Доповідає: Б.Бойко – начальник відділу культури
42. Про виконання Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних
видань, брошур за 2017 рік».
Доповідає: Б.Бойко – начальник відділу культури
43. Про затвердження Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних
видань, брошур на 2018 рік».
Доповідає: Б.Бойко – начальник відділу культури
44. Про виконання комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка
незахищених категорій населення за 2017 рік».
Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
45. Про затвердження комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка
незахищених категорій населення на 2018 рік».
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Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
46. Про виконання Програми «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій за
2017 рік».
Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
47. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських
організацій на 2018 рік».
Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
48. Про
виконання
Комплексної
програми
«Підтримка
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей-жителів м.Стрий за 2017 рік
Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
49. Про затвердження Комплексної програми «Підтримка учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей-жителів м.Стрий на 2018 рік
Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
50. Про Програму зайнятості населення міста Стрия на 2018-2020 рр
Доповідає: С.Панилик – начальник управління праці та соціального захисту
населення
51. Про виконання Програми використання коштів для накопичення
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту міста
Стрия за 2017 рік.
Доповідає: Є.Харик –начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної
роботи
52. Про затвердження
Програми використання коштів для накопичення
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту міста
Стрия на 2018 рік.
Доповідає: Є.Харик – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної
роботи
53. Про виконання «Цільової програми розвитку цивільного захисту міста
Стрия Львівської області на 2016-2020 роки » за 2017 рік.
Доповідає: В.Штефан –начальник РВ ГУДСНС України у Львівській обл.
54. Про затвердження Програми покращення стану забезпечення публічної
безпеки та порядку, профілактики злочинності в місті Стрию на 2018 рік
Доповідає : Р.Вовк – заступник начальника Стрийського відділу поліції
ГУНП
55. Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності
Стрийськогообєднаного міського військового комісаріату на 2018 рік
Доповідає: О.Сабінський – військовий комісар Стрийського об’єднаного
міського військового комісаріату
56. Звіт про виконання Програми «Інформаційне забезпечення економічного та
соціального розвитку м.Стрий» за 2017 рік.
Доповідає: С.Турчин – головний редактор часопису «Гомін волі»
57. Про затвердження Програми «Інформаційне забезпечення економічного та
соціального розвитку м.Стрий» на 2018 рік.
Доповідає: С.Турчин – головний редактор часопису «Гомін волі»
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58. Про виконання Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша
місцева інформація» за 2017 рік.
Доповідає: Г.Данильців – директор КП «Стрийське міське радіомовлення
«ГолосСтрия»
59. Про затвердження Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша
місцева інформація» на 2018 рік.
Доповідає: Г.Данильців – директор КП «Стрийське міське радіомовлення
«ГолосСтрия»
60. Про виконання Програми «Доступні якісні ліки»
Доповідає: О.Іваницький – директор КП Стрийська міська комунальна аптека
61. Про затвердження Програми «Доступні якісні ліки»
Доповідає: О.Іваницький – директор КП Стрийська міська комунальна аптека
62. Про виконання Програми «Паспоритизація пам’яток архітектури місцевого
значення міста Стрия на 2016-2018 роки» за 2017 рік
Доповідає: М.Дребот – начальник відділу архітектури та містобудування
63. Про виконання Програми забезпечення розроблення генерального плану
міста Стрия на 2017-2019 роки (за 2017 рік)
Доповідає: М.Дребот – начальник відділу архітектури та містобудування
64. Про внесення змін до «Програми охорони та збереження пам’яток
культурної спадщини міста Стрия на 2016-2018 роки»
Доповідає: М.Дребот– начальник відділу архітектури та містобудування
65. Про звільнення від сплати експлуатаційного збору
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
66. Про передачу на баланс і обслуговування ОСББ «Сагайдачного 45»
житлового будинку №45 по вул.Сагайдачного
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
67. Про встановлення розміру заробітної плати, який враховується при
визначенні вартості будівництва об’єктів
Доповідає: І.Стецик – заступник міського голови
68. Про надання дозволу на розроблення детальних планів території в м.Стрию
Доповідає: М.Дребот – начальник відділу архітектури та містобудування
1. Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового
призначення, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
надання у постійне користування,власність , оренду; проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, продовження, надання та припинення
права користування земельними ділянками, внесення змін до договору
оренди
Доповідає: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
2. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для надання в оренду, власність, постійне
користування, технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки
Доповідає: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
3. Про визначення переліку земельних ділянок для підготовки лотів для
продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на
виготовлення відповідної документації
Доповідає: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
69. Про надання дозволу на виготовлення проектів відведення земельних
ділянок, для передачі у власність, оренду технічних документацій щодо
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встановлення меж для передачі у власність громадянам в межах м.Стрия та
внесення змін в рішення сесії.
Доповідає: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питання
70. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок для передачі у власність громадянам в межах м.Стрий
Доповідає: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питання
71. Про відмову наданні гр..Василів Зоряні Зеновіївні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у м.
Стрий для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Доповідає: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питання
72. Про передачу нежитлових приміщень КП «Ринок» у власність
територіальної громади м.Стрия в особі Стрийської міської ради
Доповідає: Л.Гетьманчик –начальник відділу приватизації та управління
міським комунальним майном та земельними ресурсами
73. Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради №246 від 23.11.2016
року « Про затвердження списку присяжних для Стрийського
міськрайонного суду»
Доповідає: Н.Темник –начальник юридичного відділу
74. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2017 р.№418 «Про
затвердження структури і чисельності апарату виконавчих органів міської
ради»
Доповідає : С.Панилик - начальник управління праці та соціального захисту
населення
75. Про внесення змін до Положення про порядок надання одноразової
матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які
опинилися у скрутній життєвій ситуації та зареєстровані та проживають на
території міста Стрий
Доповідає : С.Панилик - начальник управління праці та соціального захисту
населення
76. Про передачу підсилювача мікшера, гучномовців рупорних та додаткового
обладнання в КП «Ринок»
Доповідає: Є.Харик –начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи
77. Про звернення Стрийськоі міської ради до Президента України та Кабінету
міністрів України
Доповідає : А.Поврозник – депутат міської ради
78. Про використання прапора національно-визвольної боротьби Українського
народу на територіі м.Стрий
Доповідає: В.Лоїш – депутат міської ради
79. Про звернення Стрийської міської ради до дочірнього підприємства
«Львівський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна
акціоненрна компанія «Автомобільні дороги України», голови ЛОДА
Синютки Олега Михайловича для вжиття заходів щодо забезпечення
безпеки руху на обїзній дорозі м.Стрий( дорога державного значення КиївЧоп)
Доповідає : В.Дейнега – депутат міської ради
80. Різне
81. Депутатські звернення
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Вирішили: Затвердити порядок денний
ХIV сесії VІІ демократичного
скликання.
за – 28, проти – немає, утрималось – немає.
Слухали: Пропозицію міського голови про затвердження порядку роботи сесії:
- для інформації по першому питанню надати до 20 хв.
- для інформації по другому питанню надати до 5 хв.
- для інформації по третьому питанню надати до 10 хв.
- для інформації по четвертому питанню надати до 10 хв.
- для інформації по п’ятому питанню надати до 5 хв.
- для відповідей на питання – до 10 хв.
- для обговорення – до 15 хв.
- для розгляду решти питань – по мірі необхідності
- для виступів – до 7 хв.
- для довідок в кінці роботи сесії – до 3 хв.
- перерва перша з 12 год. до 12.20 год.
Вирішили: Затвердити порядок роботи ХIV сесії VІІ демократичного
скликання.
за – 28, проти – немає, утрималось – немає.
Слухали: Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
м.Стрия в 2016р.
Доповідав: Р.Шрамов’ят – міський голова міста Стрия
Слухали: Про здійснення державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності виконкомом Стрийської міської ради у 2017 році.
Доповіла: Г.Баран – начальник відділу економіки
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти – немає, утрималось – немає.
Слухали: Про Програму економічного та соціального розвитку м.Стрия на 2018
рік.
Доповіла: Г.Баран – начальник відділу економіки
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Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 27, проти - немає, утрималось -1.
Слухали: Про виконання міського бюджету за 2017 рік
Доповіла: Л.Коваль – начальник фінансового управління
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 27, проти: немає, утрималось – 1.
Слухали: Про внесення змін до показників міського бюджету м.Стрия на
2018 рік.
Доповіла: Л.Коваль – начальник фінансового управління
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за –27, проти: немає, утрималось – 1
Слухали: Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Ринок» в
новій редакції
Доповідав: Р.Маланій – перший заступник міського голови
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає.
Слухали: Про безоплатну передачу відеокамер, серверу та іншого
обладнання Стрийському комбінату комунальних підприємств
Доповідав: Р.Маланій – перший заступник міського голови
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Слухали: пропозицію депутата Я.Лісевича про голосування за виконання
програм за 2017 рік та затвердження програм на 2018 рік пакетом
Вирішили: прийняти дану пропозицію
ПРОГРАМИ
Про виконання Програми Благоустрій міста Стрия за 2017 р.
Про затвердження Програми благоустрою м.Стрий на 2018-2020 роки
Про виконання Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою».
Про затвердження Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою».
Про виконання Програми «Природоохоронних заходів міського значення на
2017 р.»
Про затвердження Програми «Природоохоронних заходів міського значення
на 2018-2020 роки»
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Про виконання Програми «Фінансової підтримки міських комунальних
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2015-2017 рр.»
Про затвердження Програми«Фінансової підтримки міських комунальних
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на2018-2020рр.»
Про затвердження Програми «Фінансування заходів пов’язаних з
економічною діяльність КП «Ринок»
Про
виконання
Програми
«Підприємства
житлово-комунального
господарства».
Про виконання Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство».
Про затвердження Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство».
Про виконання Програми «Капітальний ремонт житлового фонду».
Про затвердження Програми «Капітальний ремонт житлового фонду».
Про виконання Програми «Ремонт ліфтів, які обслуговуються у житловому
фонді всіх форм власності на 2017-2018 рр».
Про затвердження змін до Програми ремонту ліфтів,які обслуговуються у
житловому фонді всіх форм власності на 2017-2018 рр.
Про виконання
Програми «Капітальний ремонт житлового фонду
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків ».
Про
виконання
Програми
«Впровадження
(встановлення)вузлів
комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках комунальної
власності на 2017-2018 рр.»
Про затвердження змін до Програми «Впровадження (встановлення)вузлів
комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках комунальної
власності на 2017-2018 рр.»
Про виконання Програми «Енергозбереження для населення м.Стрия на
2017-2020 роки»
Про затвердження змін Програми «Енергозбереження для населення
м.Стрия на 2017-2020 роки»
Про виконання Програми сприяння виконанню рішень судів і інших
виконавчих документів та сплати судового збору
Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і інших
виконавчих документів та сплати судового збору
Про виконання Програми Оплата послуг по виготовленню експертних
грошових оцінок земельних ділянок
Про затвердження Програми Оплата послуг по виготовленню експертних
грошових оцінок земельних ділянок.
Про виконання Програми Проведення заходів із землеустрою на 2017 рік
Про затвердження Програми Проведення заходів із землеустрою на 2018
рік.
Про виконання Програми створення бази даних об’єктів нерухомого
майна,відмінного від земельної ділянки м.Стрия на 2017 рік.
Про виконання Програми встановлення системи відео спостереження для
охорони громадського правопорядку у м.Стрию.
Про виконання Програми «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів на 2017 рік»
Про затвердження Програми «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів на 2018 рік»
Про виконання Програми «Духовність рятує світ» за 2017 рік.
Про затвердження Програми «Духовність рятує світ» на 2018 рік.
Про виконання Програми «Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС
м.Стрия на 2016-2020 роки» за 2017 рік
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Про виконання Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних
видань, брошур за 2017 рік».
Про затвердження Програми «Підтримка видавництва книг, інформаційних
видань, брошур на 2018 рік».
Про виконання комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка
незахищених категорій населення за 2017 рік».
Про затвердження комплексної Програми «Соціальний захист та підтримка
незахищених категорій населення на 2018 рік».
Про виконання Програми «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій за
2017 рік».
Про затвердження Програми «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших громадських
організацій на 2018 рік».
Про
виконання
Комплексної
програми
«Підтримка
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей-жителів м.Стрий за 2017 рік
Про затвердження Комплексної програми «Підтримка учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей-жителів м.Стрий на 2018 рік
Про Програму зайнятості населення міста Стрия на 2018-2020 рр
Про виконання Програми використання коштів для накопичення
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту міста
Стрия за 2017 рік.
Про затвердження
Програми використання коштів для накопичення
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту міста
Стрия на 2018 рік.
Про виконання «Цільової програми розвитку цивільного захисту міста
Стрия Львівської області на 2016-2020 роки » за 2017 рік.
Про затвердження Програми покращення стану забезпечення публічної
безпеки та порядку, профілактики злочинності в місті Стрию на 2018 рік
Про затвердження Програми забезпечення ефективної діяльності
Стрийськогообєднаного міського військового комісаріату на 2018 рік
Звіт про виконання Програми «Інформаційне забезпечення економічного та
соціального розвитку м.Стрий» за 2017 рік.
Про затвердження Програми «Інформаційне забезпечення економічного та
соціального розвитку м.Стрий» на 2018 рік.
Про виконання Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша
місцева інформація» за 2017 рік.
Про затвердження Програми «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша
місцева інформація» на 2018 рік.
Про виконання Програми «Доступні якісні ліки»
Про затвердження Програми «Доступні якісні ліки»
Про виконання Програми «Паспоритизація пам’яток архітектури місцевого
значення міста Стрия на 2016-2018 роки» за 2017 рік
Про виконання Програми забезпечення розроблення генерального плану
міста Стрия на 2017-2019 роки (за 2017 рік)
Про внесення змін до «Програми охорони та збереження пам’яток
культурної спадщини міста Стрия на 2016-2018 роки»
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішень по даних питаннях.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – нема
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Про звільнення від сплати експлуатаційного збору
Доповідав: І. Стецик – заступник міського голови
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти - немає, утрималось – немає
Про передачу на баланс і обслуговування ОСББ «Сагайдачного 45»
житлового будинку №45 по вул.Сагайдачного, ОСББ «Валова 7а»
Доповідав: І. Стецик – заступник міського голови
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 27, проти - немає, утрималось – 1
Про встановлення розміру заробітної плати, який враховується при
визначенні вартості будівництва об’єктів
Доповідав: І. Стецик – заступник міського голови
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти - немає, утрималось – немає
Слухали: Про надання дозволу на розроблення детальних планів території в
м.Стрию
Доповідав: М.Дребот – начальник відділу архітектури та містобудування
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти - немає, утрималось – немає
Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового
призначення, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
надання у постійне користування,власність , оренду; проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, продовження, надання та припинення права
користування земельними ділянками, внесення змін до договору оренди
Доповіла: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти - немає, утрималось – немає
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для надання в оренду, власність, постійне
користування, технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки
Доповіла: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
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Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 22, проти - немає, утрималось – 6
Слухали: Про визначення переліку земельних ділянок для підготовки лотів
для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на
виготовлення відповідної документації
Доповіла: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 27, проти - немає, утрималось – 1
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проектів відведення
земельних ділянок, для передачі у власність, оренду технічних документацій
щодо встановлення меж для передачі у власність громадянам в межах м.Стрия
та внесення змін в рішення сесії.
Доповіла: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 23 проти - немає, утрималось – 5
Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок для передачі у власність громадянам в
межах м.Стрий
Доповіла: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 25, проти - немає, утрималось – 2
Слухали: Про відмову наданні гр..Василів Зоряні Зеновіївні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність у м. Стрий для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Доповіла: О.Андрушків – головний спеціаліст по земельних питаннях
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти - немає, утрималось – немає
Слухали: Про передачу нежитлових приміщень КП «Ринок» у власність
територіальної громади м.Стрия в особі Стрийської міської ради
Доповідала: Л.Гетьманчик – начальник відділу приватизації та управління
міським комунальним майном
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Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти - немає, утрималось – немає.
Слухали: Про внесення змін до рішення Стрийської міської ради №246 від
23.11.2016 року « Про затвердження списку присяжних для Стрийського
міськрайонного суду»
Доповідала: Н.Темник – начальник юридичного відділу
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2017 р.№418 «Про
затвердження структури і чисельності апарату виконавчих органів міської ради»
Доповідав: С.Панилик – начальник управління праці та соціального
захисту населення
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Про внесення змін до Положення про порядок надання одноразової
матеріальної (фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, які
опинилися у скрутній життєвій ситуації та зареєстровані та проживають на
території міста Стрий
Доповідав: С.Панилик – начальник управління праці та соціального
захисту населення
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Слухали: Про передачу підсилювача мікшера, гучномовців рупорних та
додаткового обладнання в КП «Ринок»
Доповідав: Є.Харик –начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Слухали: Про звернення Стрийськоі міської ради до Президента України та
Кабінету міністрів України
Доповідала: А.Поврозник – депутат міської ради
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
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Слухали: Про використання прапора національно-визвольної боротьби
Українського народу на територіі м.Стрий
Доповідала: В.Лоїш – депутат міської ради
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Слухали: Про звернення Стрийської міської ради до дочірнього
підприємства «Львівський облавтодор» відкритого акціонерного товариства
«Державна акціоненрна компанія «Автомобільні дороги України», голови
ЛОДА Синютки Олега Михайловича для вжиття заходів щодо забезпечення
безпеки руху на обїзній дорозі м.Стрий( дорога державного значення КиївЧоп)
Доповідала: В.Дейнега – депутат міської ради
Слухали: Пропозицію міського голови Романа Шрамов’ята про прийняття
рішення по даному питанню.
Вирішили: прийняти рішення.
за – 28, проти: немає, утрималось – немає
Депутатські запити
Різне
Слухали: Виступи депутатів О.Филика, Р.Готя, В.Кам’янки
Сесія закінчила роботу о 11.30 год.

Міський голова

Роман Шрамов’ят

\\Userpc1\nabdok\RADA\sesia-2017-14-7\Протокол XIV сесії.docx

