ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. СТРИЯ В 2018 РОЦІ
ДОПОВІДЬ МІСЬКОГО ГОЛОВИ РОМАНА ШРАМОВ’ЯТА НА ХІХ СЕСІЮ
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Завершився ще один рік нашої спільної роботи та турботи про рідне
місто. Незважаючи на складну ситуацію в державі, головним завданням
було максимальне забезпечення стабільного функціонування закладів
освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення та всіх
сфер життєдіяльності міста.
Хочу зазначити, що міська рада, її депутатський корпус, виконавчий
комітет злагоджено працювали, забезпечуючи виконання запланованих
завдань та вирішення поточних питань стриян. Спільними зусиллями нам
вдалося багато що зробити у звітному періоді.
Підсумки виконання Програми економічного та соціального
розвитку міста Стрия за 2018 рік пропоную Вашій увазі.

ПРОМИСЛОВІСТЬ, ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК
У 2018 році промисловими підприємствами міста реалізовано
промислової продукції на 1мільярд 365 млн грн. 90,8 відсотка у цьому обсязі
займала продукція переробної промисловості, а саме: машинобудування – 8,4
відсотка, поліграфічна діяльність – 51,2 відсотка, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів – 3,6 відсотка, виробництва готових
металевих виробів – 18,9 відсотка, виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 8,4 відсотка;
водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,6 відсотка;
теплопостачання – 6,6 відсотка.
Промисловими підприємствами забезпечено роботу виробництв та
виплату заробітної плати.
Пасажирським автотранспортом ТзОВ “Стрийське АТП” в 2018 році
перевезено в міському сполученні 3,6 млн пасажирів. Крім того перевезено 2,6
млн пасажирів пільгових категорій, на відшкодування витрат на їх перевезення
з міського бюджету підприємству було виділено 6,6 млн грн.
Підприємствами залізниці надалі забезпечується функціонування
існуючої інфраструктури.
З вокзалу станції Стрий у 2018 році в прямому сполученні перевезено
понад 95 тис. пасажирів. У приміському сполученні перевезено близько 142 тис.
платних та понад 80 тис. пасажирів пільгових категорій. Виділено з міського
бюджету 500 тис. грн на пільгове перевезення.
Підприємства зв’язку та телекомунікаційних послуг міста
здійснюючи свою діяльність для задоволення потреб споживачів у послугах
електрозв’язку та в напрямку подальшого розвитку і модернізації, постійно
працювали над поліпшенням якісних показників та розширенням спектру
пропонованих послуг.
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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У Стрию діють 305 підприємств малого бізнесу, частка яких становить
93,6 відсотка до загальної кількості підприємств, та 3500 підприємців –
фізичних осіб. У 2018 році зареєстровано 63 юридичні особи та 403 фізичні
особи-підприємці.
За галузями економіки в даний час здійснюють підприємницьку
діяльність: у промисловості – 30 підприємств (440 чол.), будівництві – 11
підприємств (97 чол.), на транспорті – 10 підприємств (80 чол.), у роздрібній
торгівлі та громадському харчуванні – 140 підприємств (602 чол.), в інших
видах діяльності – 114 підприємств (450 чол.).
Кількість зайнятих працівників на середніх та малих підприємствах міста
становить 4694 особи, у тому числі на підприємствах малого бізнесу – 1669
осіб. Питома вага працюючих у малому підприємництві до загальної кількості
зайнятих працівників становить 35,6 відсотка.
Частка реалізованої малими підприємствами продукції (товарів, послуг) у
загальних обсягах міста становить 42 відсотки.
ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Благоустрій міста
У 2018 році проведено поточний ремонт вулиць, тротуарів,
внутрішньодворових проїздів міста на загальну суму 8,6 мільйона гривень.
Міським комбінатом комунальних підприємств відремонтовано 3
автобусні зупинки, встановлено 34 нові дорожні знаки по вулицях міста,
відремонтовано 71 знак та інформаційний щит. Відремонтовано і пофарбовано
турнікети по вулицях міста: Шевченка – Б.Хмельницького, Дрогобицька – О.
Степанівни.
Проводились роботи з утримання світлофорних об’єктів, зокрема,
замінено 202 лампи. Здійснювались профілактичні роботи та поточний ремонт
пускорегулюючої апаратури та іншого електрообладнання.
Встановлено та замінено 525 ламп мережі зовнішнього освітлення,
встановлено 259 нових світильників та 60 електроопор.
Здійснювалася очистка мережі дощової каналізації по вулицях міста,
очищено 284 колодязі та решітки, встановлено на місце відсутніх 62
каналізаційні решітки, відремонтовано і піднято до рівня дорожнього полотна
50 дощоприймачів.
Проведено санітарне обрізання 74 дерев, формування крон 185 дерев та
зрізку 117 аварійних, сухостійних дерев по вулицях міста і на міському
кладовищі. Постійно впорядковувались квітники і газони, висаджено 5228
одиниць розсади квітів. Проводилось косіння трави.
Проведено ремонт 47 лавок по вулицях та місцях загального
користування.
Проводились роботи з впорядкування і оформлення міста до визначних
дат, державних, релігійних свят та масових заходів.
Відремонтовано контейнерні майданчики по вулицях Січових Стрільців,
18, Зваричі.
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Встановлено 13 урн для сміття на автобусних зупинках, Майдані
Незалежності та вулицях міста.
Здійснено розмітку проїзної частини вулиць.
Впорядковано територію міського кладовища.
Усього в 2018 році міський комбінат комунальних підприємств виконав
робіт з благоустрою міста на суму 23,2 млн грн.
Для забезпечення виконання робіт з благоустрою міста поповнено
статутний капітал міського комбінату комунальних підприємств на суму 5,2 млн
грн, зокрема, на придбання автомобіля МАЗ, автомобіля самоскида з
піскорозкидувальним та плужним обладнанням, автогрейдера, подрібнювача
гілок, причепа для дорожніх робіт, газонокосарки, бензопили, травокосарки,
компресора пневматичного, віброплити, мотопомпи, прапорів та ін.
Поповнено статутний капітал КП “Стрийводоканал” на суму 180,5 тис.
грн для придбання насосного агрегата на каналізаційно-насосну станцію
“Зваричі”.
Ремонт житлового фонду
Поточний ремонт житлового фонду за кошти комунальних підприємств
“Світанок”, “Мрія”, “Надія” та ЖЕК-4 за 2018 р. здійснено на суму 3,8 млн грн.
За кошти комунальних підприємств та ЖЕК-4 проведено роботи з
ремонту системи центрального опалення в 40 будинках по вулицях: Успенській,
12, 33, 46а, Шевченка, 64, Красівського, 30, 30а, 30б, Січових Стрільців, 8а, 10,
10б, 12, 12а, 16а, 18, Львівській, 85а, Лесіва, 9, Ленкавського, 4б, 50-річчя УПА,
3, 5, Коссака, 1, Головацького, 3, Добрівлянській, 72б, Грабця, 2, Вишневій, 12,
Франка, 3, Нижанківського, 4, Шевченка, 35, 55, Обаля, 25, Матейка, 11,
Виговського, 3, 4, 5 (1 під’їзд), 7 (2, 3 під’їзди), Грабовецькій, 63,
Саксаганського, 6, 12, 10 (4 під’їзд), 13 (4 під’їзд), проспекті Чорновола, 35.
Проведено ремонт системи холодного водопостачання в 25 будинках по
вулицях: Успенській, 33, Незалежності, 34, Шевченка, 64, Народній, 4, Б.
Хмельницького, 21, 59, Січових Стрільців, 6, 10а, 12, 20а, 50-річчя УПА, 3,
Новаківського, 14, 16, Зубенка, 5, Добрівлянській, 70, Руській, 9, Шевченка, 4,
Вокзальній, 132, Вишневій, 10, Харкова, 4 (1 під’їзд), Саксаганського, 2 (3
під'їзд), 9 (1 під’їзд), 12, проспекті Чорновола, 3, 35.
Проведено ремонт каналізаційної мережі та дощової каналізації (заміна
труб) у 41 будинку по вулицях: Січових Стрільців, 4, 6б, 8б, 12, 12а, 16, 16а,
Новаківського, 14, 16, Коссака, 2, 8, 11а, Львівській, 81а, 85, Сковороди, 4, 6,
Лесіва, 7, Ленкавського, 1а, 6а, Хмельницького, 59, Шевченка, 64, Красівського,
30а, Незалежності, 34, 50, Добрівлянській, 70, Бачинської, 10а, Руській, 9,
Грушевського, 22, 36, Вокзальній, 134, Бобикевича, 10, вул. Івасюка, 12а,
Виговського, 2, 3 (1 під’їзд), 6 (4 під’їзд), 7 (1 під’їзд, 2 під’їзд), 13,
Грабовецькій, 108 (1, 2, 3 під’їзди), 114, 118, 122.
Здійснено ремонт м’якої, шиферної покрівлі, заміну водостічних труб,
жолобів, колін, воронок, примикань, коньків, підрамників, оброблення
парапетів та димоходів в будинках по вулицях Шевченка, 17, 35, Сагайдачного,
49, Добрівлянській, 64, 1-го Листопада, 21, 23, Львівській, 83, Крушельницької,
3, 4, 13, 33, Бандери, 15, 23, 48, Кармелюка, 14, Матейка, 22, Бачинської, 10а,
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Успенській, 5, 30, 38, 46, Колесси, 46, Болехівській, 9, Шашкевича, 1, 3,
Міхновського, 16, Ленкавського, 1а, Лесіва, 3, 7, 9, Новаківського, 14, 16,
Січових Стрільців, 12, Сковороди, 2, 2а, 4, 6, 6а, 6б, Грабовецькій, 110,
Виговського, 2 (2 під’їзд), 4 (6 під’їзд), Саксаганського, 3, проспекті Чорновола,
18.
Здійснено ремонт сходових кліток в житлових будинках по вулицях:
Січових Стрільців, 6 (1 під’їзд), 8, 9, 10, 10в, 12, 19, Лесіва, 3, Коссака, 4б,
Львівській, 85а, 89, 50-річчя УПА, 3, Шевченка, 55 (2 під’їзд), Хмельницького,
59, 84, Колесси, 5, 48 (2 під’їзд), Успенській, 38, Поштовій, 10, Охрімовича, 5,
Залізняка, 5 (2 під’їзд), Андрія Корчака, 6 (2 під’їзд), Кривій, 25, Івасюка, 10,
10а, 12 (2 під’їзд), 12а (2 під’їзд), Вишневій, 1б (1, 3 під’їзди), Чайківського, 4,
1-го Листопада, 16, Бандери, 17, 21, Коперніка, 16, 20, 34, Лепкого, 4, Грабця,
13, Винниченка, 7, Вокзальній, 112, Саксаганського, 6 (2 під’їзд), 7 (3,4
під’їзди), 15 (1, 2 під’їзди), Виговського, 4 (2 під’їзд), 5 (2 під’їзд), 7 (4 під’їзд),
проспекті Чорновола, 1 (2 під’їзд).
Виконано ремонт штукатурки фасаду, відмостків житлових будинків по
вулицях: Грабця, 2, 13, Олесницького, 10, 19, Коперніка, 16, Матейка, 7,
Івасюка, 22а, Бандери, 5, Тарнавського, 10, Чайківського, 5, проспекті
Чорновола, 1, 10, ремонт балконів житлових будинків по вулиці Бандери, 16,
проспекті Чорновола, 15, ремонт оголовків димоходів у житлових будинках по
вулицях Поштовій, 2, Болехівській, 20, 25, площі 22-го Січня, 4; роботи із
заміни електричних вводів, ремонту електрощитових, заміни електропроводки,
автоматичних вимикачів у будинках по вулицях: Ленкавського, 4, Новаківського,
10, 14, Січових Стрільців, 4, 12а, Коссака, 19, Бандери, 19, 47, Івасюка, 12,
Шевченка, 4, Вокзальній, 100, Чайківського, 1, Крушельницької, 29,
Сагайдачного, 32, Вишневій, 1а, Колесси, 1, 35, Болехівській, 9, Коновальця, 22,
Валовій, 8, Гоголя, 7, Грабовецькій, 63, 115, Саксаганського, 5, 9, 10,
Дрогобицькій, 36, проспекті Чорновола, 13; ремон дашків над під’їздами
житлових будинків по вулицях: Львівській, 89, 50-річчя УПА, 1, Лесіва, 9,
Січових Стрільців, 10а, 20а, Ленкавського, 4.
ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОБОТИ
В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ
Виконані роботи по будівництву інженерних (водопровідних та
каналізаційних) мереж житлового кварталу “Дуброва” в районі вулиці Дуброва
для учасників АТО на суму 1 мільйон 350 тис. грн.
Виготовлено
та
проведено
експертизу
проектно-кошторисної
документації на будівництво інженерних (водопровідних та каналізаційних)
мереж житлового кварталу “Дуброва” в районі вулиці Дуброва для учасників
АТО (коригування) на суму 28 тис. грн.
Виконано робіт з будівництва пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та
учасникам АТО в м. Стрию на суму 692,5 тис. грн. Виготовлено проектнокошторисну документацію по об’єкту “Ремонтно-реставраційні роботи фасадів
та даху житлового будинку-пам’ятки архітектури місцевого значення по вул.
Незалежності, 6” на суму 147,9 тис. грн.
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Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту “Ремонтнореставраційні роботи фасадів, заміна перекриття над другим поверхом та даху
житлового будинку-пам’ятки архітектури місцевого значення по вул. 1-го
Листопада, 3” на суму 177,9 тис. грн.
Проведено технічне обстеження квартири № 4 в житловому будинку № 5
по вул. Героїв Небесної Сотні (Замкова) на 3,7 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт квартири № 2 в житловому будинку по
вул. Гонти, 8 на суму 207,4 тис. грн. та квартири № 2 в житловому будинку по
вул. Шептицького, 66 на суму 160,8 тис. грн для осіб з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Проведено капітальний ремонт квартири № 6 в житловому будинку по
вул. Коновальця, 10 на суму 274,6 тис. грн та квартири № 5 в житловому
будинку по вул. Мазепи, 12 на суму 149.4 тис. грн для осіб з числа дітей-сиріт.
Виконано роботи з капітального ремонту квартири № 38 в житловому
будинку по вул. Залізняка, 8 для сім’ї Героя Небесної Сотні А. Корчака на суму
226,4 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт житлових будинків № 7, № 9 по вул.
Бобикевича на суму 272 тис. грн.
Виготовлено проект на капітальний ремонт житлового будинку по вул.
Народній, 6 на суму 6,2 тис. грн.
Виконані роботи з капітального ремонту житлового будинку по вул.
Вокзальній, 158 на суму 167 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт торцевої стіни житлового будинку по вул.
Виговського, 4 на суму 164 тис. грн.
Виконано роботи з капітального ремонту 7-ми прохідних балконів
житлових будинків по вулицях Кривій, 14, Колесси, 38, Хмельницького, 61,
Коновальця, 7, Торговиця, 6, Майдан Ринок, 30, Бобикевича, 1 на загальну суму
1 млн грн.
Виконано капітальний ремонт шатрового даху овочевого павільйону КП
“Ринок” на суму 296,1 тис. грн.
Виготовлено проект на капітальний ремонт шатрового даху житлового
будинку по вул. Олесницького, 9 на суму 2,5 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт 6-ти шатрових дахів житлових будинків
по вулицях Саксаганського, 8, 9, Бачинської, 5, Грабовецькій, 9б, 66, Є.
Коновальця, 10 на загальну суму 2 млн. 248 тис. грн.
Виконано роботи з капітального ремонту 7-ми
м’яких покрівель
житлових будинків по вулицях Ленкавського, 6а, 8а, Львівській, 85а, 85б, 50річчя УПА, 3, З. Красівського, 26, 30б на загальну суму 769,3 тис. грн.
Профінансовано капітальний ремонт м’якої покрівлі житлових будинків
№ 3, 5 по вул. І. Сірка на суму 55 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт 6-ти ліфтів в житлових будинках по
вулицях Грабовецькій, 115 (1, 2 під’їзди), 118 (2 під’їзд), 122 (1 під’їзд),
Новаківського, 10 (2 під’їзд), 16 (1 під’їзд) на загальну суму 1 млн. 997,2 тис.
грн.
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Проведено експертне обстеження та технічний огляд пасажирських ліфтів
в житлових будинках на суму 184,6 тис. грн.
Виготовлено проект на капітальний ремонт центральної мережі
водопостачання по вул. Кривій на суму 70 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт зовнішньої системи водопостачання та водовідведення житлового будинку № 2а по вул. Героїв Небесної Сотні на суму
42,3 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт мережі водовідведення діаметром 400 мм
по вул. Болехівській через стадіон “Юність” на суму 276 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт повітряної системи освітлення на 10-ох
вулицях: Крушельницької, Січових Стрільців, 16, Грабовецькій, Кирила
Осьмака, 50-річчя УПА, 1, Григоренка, Нижанківського, А. Корчака, Зеленій,
Довбуша на суму 1 млн. 082,6 тис. грн.
Виконано роботи з капітального ремонту повітряної системи освітлення в
межах існуючої мережі по вулицях: 1-го Листопада, 9, 9а, 9б, Січових
Стрільців, 20, 22, Успенській, 33, Виговського, 11, 13, Обаля, Грушевського,
Виговського (від в/ч № 2847 до вул. Грабовецької), Олесницького, Базарної,
Запорізької Січі № 22-30, Вітовського, 3, Лесіва, Ленкавського, 2, 2а на суму 251
тис. грн.
Придбано та встановлено 14 дитячих ігрових майданчиків по вулицях
Львівській, 83, 83а, 85, 89а, Дрогобицькій, 9, Гайдамацькій, 2, Сірка, 3, 5,
Січових Стрільців, 18, 20а, 22, Добрівлянській, 72а, 72б, Новаківського, 4, 4а,
Коссака, 17, Б. Хмельницького, 27, Дубравського, 8, Галицькій, 13, 15, Матейка,
1 на загальну суму 647,8 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт торцевої стіни нежитлового будинку по
вул. Ю. Липи, 3 (КП “Світанок”) на суму 188,7 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт сходів та водостічної системи в будівлі по
вул. Шевченка, 73 на суму 90,5 тис. грн.
Виконано роботи з капітального ремонту огорожі міського кладовища по
вул. Нижанківського на суму 1 мільйон 486 тис. грн.
Придбано та встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії в
житлових будинках комунальної власності по вулицях: Коссака, 8, Лесіва, 3,
Заньковецької, 75, Хмельницького, 19, 21, 56, 59, Грабовецькій, 9в, 106, 108, 110,
112, 116, І. Франка, 3, Шевченка, 35, 53, 55, 60, 64, 103, Січових Стрільців, 6, 8а,
10а, 10б, 10в, 12, 14, Вишневій, 1, 1б, 12, Успенській, 3, 12, 33, 46, 46а, Зеленій
(Корчака), 6, 10, Мазепи, 4, Грабця, 2, 7а, Добрівлянській, 64, 70, Обаля, 25,
Матейка, 11, Бандери, 15, Саксаганського, 5, 6, 10, 11, 12 на суму 1 мільйон 930
тис. грн.
Виконано робіт з розроблення генерального плану міста на 90 тис. грн.
Оплачено послуги за програмою “Паспортизація пам’яток архітектури
місцевого значення м. Стрия на 2016-2018 роки” (виготовлення паспортів) в
сумі 133 тис. грн.
Оплачено послуги з виготовлення науково-проектної документації
“Історико-архітектурний опорний план м. Стрия” на суму 192 тис. грн. та
створенню реєстру історичної цінної забудови м. Стрия на суму 70 тис. грн.
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Проведено оплату за виготовлення 5-ти експертних грошових оцінок
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на
земельних торгах в сумі 43,8 тис. грн.
Оплачено послуги з виготовлення експертних грошових оцінок земельних
ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансів, внесених покупцями в сумі
81,5 тис. грн.
Придбано два комплекси оповіщення населення на суму 31,8 тис. грн.
Придбано та встановлено в 2018 році 7 відеокамер та інше обладнання
для відеонагляду на суму 249,8 тис. грн.
Капітальний ремонт вулиць
У 2018 році профінансовано роботи з капітального ремонту вулиць,
внутрішньо-дворових проїздів та тротуарів на загальну суму понад 14,2 млн
грн, а саме,
- вулиць: Січових Стрільців (від вул. Л. Українки до вул. Добрівлянської),
Княгині Ольги, Торговиці, Кравецької, С. Крушельницької, Незалежності (від
вул. Валової до вул. Осмомисла), С. Бандери (від вул. Олесницького до просп.
Чорновола) та провулку від вул. Нижанківського до входу в міське кладовище;
- тротуарів по вулицях: Т. Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул.
Нижанківського), Сколівській (від вул. Саксаганського до парку Т. Шевченка),
вул. Львівській (від вул. Т. Шевченка до вул. Січових Стрільців),
Нижанківського (від вул. Л. Українки до буд. № 38), Дрогобицькій (від буд. №
193 до Дрогобицького мосту), Новаківського (від вул. Січових Стрільців до
буд. № 20 б), Шептицького (від вул. О. Степанівни до вул. Вокзальної);
- секторних доріжок та тротуару на міському кладовищі;
- внутрішньо-дворових проїздів по вулицях: 1-го Листопада, 9, 9а, 9б, Січових
Стрільців, 12, Б. Хмельницького біля житлового будинку № 64, Галицькій біля
житлового будинку № 7;
- асфальтового покриття моршинського мосту.
ОРЕНДА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
Упродовж 2018 року оголошувалось 2 конкурси щодо укладення
договорів оренди на нежитлові приміщення, які належать комунальній
власності та підписано 2 договори оренди відповідно до вищевказаних
протоколів.
Також укладено та зареєстровано 123 договори на право тимчасового
користування
окремими
конструктивними
елементами
благоустрою
комунальної власності на умовах оренди на розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності, 17 договорів на розміщення
рекламоносіїв, 60 договорів на оренду нежитлових приміщень, які належать до
комунальної власності територіальної громади м. Стрия та 53 договори щодо
пайової участі у розвитку інфраструктури м. Стрия.
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У місцевий бюджет надійшло 1мільйон 670 тис. грн від оренди
нежитлових приміщень, тимчасових споруд та рекламоносіїв при плані 1,5 млн
грн і від пайової участі – 3 мільйони 608 тис. грн при плані 1,5 млн грн.
Продано 2 об’єкти (нежитлове та підвальне приміщення), від чого
отримано у бюджет коштів у сумі 293,3 тис. грн.
У 2018 році міською радою за результатами проведеної роботи: укладено
28 договорів оренди землі з юридичними особами і 30 – з фізичними особами,
15 договорів користування та сплати за умовну частку земельної ділянки.
Також укладено 11 договорів купівлі-продажу землі на суму 4 млн грн.
Проведено земельні торги у формі аукціону, продано 4 земельні ділянки,
до міського бюджету надійшло 2,5 млн грн. На праві постійного користування
земельною ділянкою передано 11 земельних ділянок (дитячі садки, школи,
бібліотеки, релігійна громада). У власність ОСББ передано 6 земельних
ділянок.
Готуються до продажу у формі аукціону 12 земельних ділянок.
РИНОК ПРАЦІ
Протягом 2018 року підприємствами укладено 10 колективних договорів.
Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями
щодо дотримання вимог трудового законодавства, а саме: 21 семінар, 8 круглих
столів, 4 наради. Для здійснення заходів щодо виведення заробітної плати та
зайнятості населення з “тіньового” сектору економіки створена міська робоча
група з питань забезпечення дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заробітної плати. З початку року проведено 25 засідань робочої
групи, на якій заслухано 305 суб’єктів господарювання міста.
В місті створена і функціонує комісія безпечної життєдіяльності
населення, протягом 2018 року проведено 2 засідання комісії, на яких
розглянуто 11 питань та комісія щодо розташування та безпечної роботи
пересувних цирків, атракціонів, зоопарків в м. Стрию, протягом 2018 року
проведено 2 засідання комісії.
Спільно зі Стрийським центром зайнятості проводяться інформаційноконсультаційні заходи з працедавцями з метою працевлаштування громадян,
створення нових робочих місць та відпрацювання організаційних підходів щодо
вирішення питань соціального захисту інвалідів, їх професійної реабілітації і
сприяння зайнятості.
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ
Міська влада, виходячи з наявних можливостей, надає фінансову та іншу
допомогу релігійним громадам, відповідно до їх звернень. В рамках міської
програми “Духовність рятує світ” виділено кошти у сумі 550 тис. грн для
придбання будівельних матеріалів для єпархіального управління Стрийської
єпархії УГКЦ (500 тис. грн) і храму Святого Архистратига Михаїла УПЦ (50
тис. грн).
У місті відбулося чимало важливих заходів релігійного та світського
характеру, які служать підтвердженням постійної співпраці між органами
місцевого самоврядування та релігійними громадами Стрия.
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Міська рада та її виконком, як орган місцевого самоврядування, що
повноцінно представляє територіальну громаду, зважено, дотримуючись вимог
українського законодавства, буде надалі допомагати релігійним громадам
вирішувати важливі питання потреб повсякденного життя парафіян та їх церков
різної конфесійної приналежності
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
У місті значна увага приділяється питанням соціального захисту, а це
надання
всебічної
підтримки
інвалідам,
самотнім
громадянам,
малозабезпеченим родинам та сім’ям з дітьми, здійснення контролю за
своєчасною виплатою підприємствами і установами різних форм власності та
господарювання заробітної плати мешканцям міста.
З початку 2018 року 35 сімей, в яких проживає двоє і більше осіб з
інвалідністю першої та другої групи або троє дітей-інвалідів, отримали пільги
на оплату комунальних послуг (газ, теплопостачання) на суму 228,6 тис. грн.
За рахунок видатків місцевого бюджету введені пільги з оплати житловокомунальних послуг інвалідам зору І та ІІ груп, відповідно-50% та 40% знижки
на особу з інвалідністю, на що в 2018 році було використано кошти в сумі 37,6
тис. грн.
37 сімей, в яких проживають особи з інвалідністю першої чи другої групи по
зору, одинокі малозабезпечені особи з інвалідністю першої та другої групи, двоє
дітей-інвалідів, учасники бойових дій та особи з інвалідністю УПА отримали
муніципальні субсидії на суму 64,8 тис. грн.
26 учасників бойових дій та особи з інвалідністю УПА отримали
щомісячну грошову допомогу, яка становить по 600 грн кожному, на загальну
суму 178 тис. грн.
20 сімей учасників АТО користувались пільгами з місцевого бюджету з
оплати житлово-комунальних послуг на загальну суму 104,1 тис. грн.
Виплачено 135 компенсацій непрацюючим працездатним особам, які
здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої групи, або особою, яка
досягла 80-річного віку на суму 50 тис. грн, 8 компенсацій фізичним особам, які
надають соціальні послуги на суму 19,7 тис. грн.
Рішеннями міськвиконкому за кошти міського бюджету надана грошова
допомога мешканцям міста різних категорій на загальну суму 872 тис. грн, в
тому числі особам з інвалідністю та дітям-інвалідам на суму 25,8 тис. грн,
учасникам АТО на суму – 64,7 тис. грн. Її отримали 599 мешканців міста, з них
195 – особи з інвалідністю, 53 – учасники АТО.
За кошти міського бюджету для передачі в зону АТО придбано 25 пар
черевиків, 30 пуловерів, 30 жилетів на загальну суму 48,5 тис. грн.
Працівники соціальної сфери постійно комунікують з учасниками АТО,
членами сімей загиблих та померлих учасників АТО. Комунікація здійснюється
з 307 звільненими (демобілізованими) учасниками АТО та 11 сім’ями
загиблих/померлих учасників АТО.
За рахунок коштів місцевого бюджету надано адресну матеріальну
допомогу на придбання житла на умовах співфінансування учаснику бойових
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дій АТО, на утриманні якого перебуває дитина з інвалідністю в сумі 227,2 тис.
грн, а також сину загиблого учасника бойових дій АТО за рахунок субвенції з
державного бюджету в розмірі 542,2 тис. грн.
4 учасники бойових дій АТО пройшли психологічну реабілітацію на
загальну суму 33,2 тис. грн.
Надано одному учаснику бойових дій АТО (поранений) компенсацію з
сімейного відпочинку на суму 3,6 тис. грн.
З міського бюджету на 2018 рік було виділено 109 тис. грн на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв громадським організаціям міста.
На пільгове зубопротезування було виділено 11,1 тис. грн, на пільгове
придбання медикаментів – 85,8 тис. грн.
З початку року було призначено та виплачено сім’ям з дітьми різного роду
допомог на суму понад 54 млн грн, в тому числі: 400 державних соціальних
допомог малозабезпеченим сім’ям на суму 4,8 млн грн, 139 державних
соціальних допомог особам, які не мають право на пенсію, та особам з
інвалідністю на суму 2,3 млн грн, 683 державні соціальні допомоги особам з
інвалідністю з дитинства і дітям-інвалідам на суму 14,5 млн грн, 118 допомог
особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої
групи внаслідок психічного розладу, на суму 2,6 млн грн, та інші.
Внесено в Єдиний державний автоматизований реєстр одержувачів пільг
та оформлені особові справи на 15106 громадян міста, які мають право на
пільги, відповідно до чинного законодавства України. Відшкодовано
підприємствам і організаціям-надавачам пільг 22,7 млн грн.
Уряд з червня 2018 року припинив фінансування перевезення пільгових
категорій громадян. У зв’язку з цим з міського бюджету додатково виділено 6,6
млн. грн для оплати за пільгове перевезення громадян.
За ініціативи міської влади всі пільгові категорії громадян міста,
включаючи пенсіонерів за віком, користуються пільговим перевезенням на
міських маршрутах.
До пільгових категорій належать:
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- учасники бойових дій;
- особи, які отримали інвалідність внаслідок війни;
- діти з багатодітних сімей;
- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани
Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної
охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби
цивільного захисту, ветерани Держспецзв’язку;
- батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти
під час проходження військової служби,
10

- особи з інвалідністю, та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I
групи або дітей з інвалідністю,
- реабілітовані особи.
На 2019 рік з міського бюджету заплановано виділити на пільгове
перевезення пасажирів 9,4 млн.грн.
Отримують субсидії понад 5 тис. сімей. Сума нарахованих субсидій за
2018 рік складала 69,2 млн грн.
Мешканцям міста, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та їх сім’ям надано допомог і компенсацій на суму 499 тис. грн,
надано безкоштовно 8 путівок на санаторно-курортне лікування на суму 54 тис.
грн.
26 осіб з інвалідністю та ветеранів війни отримали безкоштовно путівки
на санаторно-курортне лікування, в тому числі 7 учасників АТО, 12 особам з
інвалідністю видано технічні засоби реабілітації, видано 81 направлення на
виготовлення ортопедичного взуття.
Компенсацію на бензин та технічне обслуговування автомобіля отримали
80 осіб з інвалідністю на суму 24 тис. грн, 2 особи з інвалідністю внаслідок
війни отримали компенсацію за невикористані путівки на санаторно-курортне
лікування на суму 1 тис. грн.
Значну роботу щодо соціального захисту одиноких непрацездатних
громадян та пенсіонерів проводить міський територіальний центр.
44 соціальних працівники обслуговують вдома 470 одиноких
непрацездатних громадян і пенсіонерів.
До послуг пенсіонерів та осіб з інвалідністю міста шевська і кравецька
майстерні, перукарня, кімната здоров’я, пункт збору ношених речей. Надано
безкоштовно 116,3 тис. послуг, їх отримали одинокі, малозабезпечені,
пенсіонери і особи з інвалідністю.
Для майстерень побутового обслуговування громадян в 2018 році за
кошти місцевого бюджету придбано швейну машинку вартістю 9,4 тис. грн, а
також комп’ютер вартістю 13 тис. грн.
ОСВІТА
Фактичні видатки в цілому по освіті міста у 2018 році склали 194,5 млн
грн (30,1 відсотка від усіх міських видатків).
Навчально-виховний процес у закладах міста здійснювали 670 вчителів. У
середніх навчальних закладах навчалось 7042 учні.
При середній загальноосвітній школі № 1 продовжувала успішно працювати суботня школа польської національної меншини, яка налічує 310 дітей.
Дошкільною освітою віком від 3 до 6-ти років охоплено 1855 дітей, що
склало 97,7 відсотка, дітей п’ятирічного віку – стовідсотково.
Вагомим показником результативності праці освітян є успіхи учнів та їх
вчителів у предметних олімпіадах. Зокрема, в обласних предметних олімпіадах
в 2018 н.р. взяли участь 53 учні, призерами стали 17 учнів (друге місце – 6 уч11

нів, третє місце – 11 учнів). За досягнуті успіхи нагороджено грошовими
преміями міського голови 22 учні та 18 педагогів. Сума премії склала 16,34 тис.
грн.
У міжнародних мовно-літературних конкурсах імені Петра Яцика та Тараса Шевченка взяло участь 155 учнів 3-11 класів. На проведення цих конкурсів
було виділено 1 тис. грн.
З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювали 194 гуртки у позашкільних закладах, 57 груп спортивних секцій у дитячоюнацькій спортивній школі, 100 гуртків у загальноосвітніх закладах міста. Загалом позашкільною освітою охоплено 4898 учнів. Витрати із міського бюджету
на організацію змагань, конкурсів склали 26,3 тис. грн.
Протягом 2018 року на станції юних техніків займалося 32 групи, в яких
навчалося 365 гуртківців. Проведено 2 міські, 7 обласних та 4 всеукраїнські
змагання. У змаганнях взяли участь 163 гуртківці, з них 24 стали переможцями,
38 вибороли срібні та бронзові нагороди.
Роботи вихованців Станції юних техніків відзначені на виставці “Наш пошук і творчість тобі, Україно”, обласній виставці-конкурсі робіт школярів молодшого віку, виставці-конкурсі “Люби і знай свій рідний край”. На участь гуртківців в обласних заходах та конкурсах з місцевого бюджету було витрачено
12,6 тис. грн.
Учні-члени МАН у 2018 році взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, Міжнародній конференції, 15 обласних конкурсах і зайняли
призові місця. Витрати із міського бюджету на організацію заходів склали 7,7
тис. грн.
У 2018 році в дитячо-юнацькій спортвній школі проведено 120 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь більше як 1300 учнів, з них 215 вихованців стали переможцями та призерами обласних та міжнародних змагань.
Витрати із міського бюджету на організацію змагань склали 13,8 тис. грн.
Шість педагогів були учасниками фахового конкурсу “Вчитель року-2018”
в номінаціях “Українська мова та література”, “Німецька мова”, “Фізика”,
“Фізична культура”. Методист Малої академії наук центру творчості дітей та
юнацтва була учасницею конкурсу педагогічних працівників “Джерело творчості”. Керівники гуртків станції юних техніків стали переможцями у конкурсі
методичних розробок.
Всі учасники конкурсів були нагороджені грошовими преміями у сумі 12
тис. грн та грамотами відділу освіти.
Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальні заклади, були створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами. На кінець навчального року таких дітей було
58 та 6 школярів, що навчаються в інклюзивних класах.
Щороку проводиться міський етап Всеукраїнської військово-патріотичної
гри “Джура” (“Сокіл”). У цьому навчальному році у грі взяли участь учні всіх
шкіл. Переможці міського етапу (рій “Соколи” СЗШ № 5 ім. В. Стасюка) брали
участь в обласному етапі. Для проведення міського етапу та забезпечення участі
в обласному етапі гри з міського бюджету було виділено 50 тис. грн.
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На харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій використано з
місцевого бюджету близько 2,5 млн грн.
Закуплено 54 путівки для відпочинку дітей пільгових категорій у таборі
“Зірниця” на суму 196,5 тис. грн. Для харчування 80 дітей пільгових категорій у
профільному таборі при центрі творчості дітей та юнацтва виділено 28 тис. грн.
У місті створено інклюзивно-ресурсний центр для надання допомоги
дітям з особливими освітніми потребами
В закладах освіти проведено:
- СЗШ № 1 – капітальний ремонт туалетів в корпусі № 1, № 3 на суму 573,7 тис.
грн; ремонт каналізації на суму 35 тис. грн; облаштовано спортивний майданчик з тренажерним обладнанням на суму 65 тис. грн;
- СЗШ № 2 – ремонт хімічного кабінету на суму 106 тис. грн, облаштовано
спортивний майданчик з тренажерним обладнанням на суму 65 тис. грн;
- СЗШ № 3 – придбано навчально-комп’ютерний комплекс на суму 130 тис. грн;
- СЗШ № 4 – замінено вікон на 90,5 тис. грн;
- СЗШ № 5 – придбано навчально-комп’ютерний комплекс на суму 105,1 тис.
грн;
- СЗШ № 6 – придбано комплект меблів на суму 92 тис. грн;
- СЗШ № 7 – встановлено снігозатримувачів на даху на суму 45 тис. грн;
- СЗШ № 8 – реконструкцію системи опалення на суму 505,1 тис. грн; придбано
теплообчислювач на суму 18,5 тис. грн;
- СЗШ № 9 – реконструкцію у навчально-виховний комплекс із дитячим садком
на суму 1 мільйон 866 тис. грн, капітальний ремонт харчоблоку на суму 1
мільйон 22 тис. грн; встановлено ринви на 140 тис. грн;
- СЗШ № 10 – будівництво майданчика для пляжного волейболу на суму 783,5
тис. грн.;
- школа № 11 – капітальний ремонт віконних прорізів на суму 175 тис. грн; ремонт системи опалення на суму 196,8 тис. грн; облаштовано бруківкою подвір’я
на суму 70 тис. грн;
- школа-сад № 12 – капітальний ремонт харчоблоку на суму 446,3 тис. грн; заміна вікон на суму 70 тис. грн; придбано тепловий лічильник на суму 11,25 тис.
грн;
- гімназія ім. Митрополита А. Шептицького – капітальний ремонт харчоблоку
на суму 100 тис. грн; облаштовано бруківкою подвір’я на суму 150 тис. грн; виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконано роботи із збільшення потужності електроенергії до 40 кВт на суму 53,3 тис. грн; придбано та встановлено газовий котел, 2 електричні плити, вентиляційну витяжку, холодильне
устаткування та рекуператор на суму 138,6 тис. грн;
- садок № 2 – облаштовано бруківкою подвір’я на суму 100 тис. грн;
- садок № 3 – ремонт кахельної печі на суму 13 тис. грн;
- садок № 4 – придбано ігрові споруди для дитячого майданчика на суму 38,8
тис. грн; замінено вікна на 10 тис. грн;
- садок № 6 – встановлено павільйони на дитячому майданчику на суму 97 тис.
грн;
- садок № 11 – ремонт даху на суму 50 тис. грн;
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- садок № 12 – ремонт внутрішніх електромереж на 100 тис. грн; придбано тепловий лічильник на суму 17,9 тис. грн;
- садок № 14 – капітальний ремонт віконних та дверних прорізів на суму 122,8
тис. грн.
- садок № 15 – облаштовано бруківкою подвір’я на суму 147 тис. грн;
- садок № 18 – капітальний ремонт фасаду на суму 278,8 тис. грн, ремонт веранди на суму 70,5 тис. грн;
- садок № 21 – виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний
ремонт системи опалення на суму 33,12 тис. грн; придбано пральну машинку на
суму 12 тис. грн;
- садок № 22 – виготовлено проектно-кошторисну документацію на підсилення
будівельних конструкцій частини будівлі на суму 13 тис. грн; замінено вікна на
45 тис. грн;
- інклюзивно-ресурсний центр – ремонт приміщення на суму 199 тис. грн.
Придбано підручники для учнів 4-7 класів на суму 153 тис. грн.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти “Нова
українська школа” використано 1мільйон 670 тис. грн для придбання сучасних
меблів, комп’ютерного обладнання, дидактичних матеріалів та ін.
Встановлено протипожежні двері та люки у школах №№ 5, 8, 9 школі-сад
№ 12 та дитсадку № 15 на 40 тис. грн, придбано модеми для дистанційної передачі даних обліку газу для шкіл №№ 1, 6, 8, гімназії ім. Митрополита А. Шептицького, садочків № 3, 15, 16 на суму 76,4 тис. грн, проведено зрізку аварійних
дерев на суму 72 тис. грн.
Крім того, придбано комп’ютерну техніку, вікна, двері, будівельні матеріали, інвентар та ін.
Проведено ремонт туалетів на стадіоні “Сокіл” на суму 236,7 тис. грн;
придбано тренажерне обладнання – 40 тис. грн; трактор та газонокосарку для
стадіону на суму 132 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Фактичні видатки на охорону здоров’я у 2018 році склали 108,3 млн грн
(16,8 відсотка від усіх міських видатків).
В 2018 році створено “Центр первинної медико-санітарної допомоги”,
відкрито палату інтенсивної терапії в неврологічному відділенні центральної
міської лікарні, фізіотерапевтичний та масажний кабінети в поліклінічному
відділенні та палату інтенсивної терапії в стаціонарному відділенні міської
дитячої лікарні.
У 2018 році значно поліпшена матеріально-технічна база медустанов.
В центральній міській лікарні проведено:
- капітальний ремонт шатрового даху на суму 1 млн 062,4 тис.грн;
- капітальний ремонт шатрового даху корпусу харчоблоку на суму 269,8 тис.
грн;
- капітальний ремонт віконних та дверних прорізів корпусу харчоблоку на суму
193,4 тис. грн;
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- капітальний ремонт віконних та дверних прорізів шкірно-венерологічного
відділення на суму 194,2 тис. грн;
- капітальний ремонт віконних прорізів поліклінічного відділення на суму 120
тис. грн;
- капітальний ремонт терапевтичного відділення на суму 1 млн 488,4 тис. грн;
- капітальний ремонт системи тепло- та водопостачання на суму 471 тис. грн;
- капітальний ремонт вентиляційної системи терапевтичного відділення на
суму 498,6 тис. грн.
Проведено поточний ремонт фасаду міської дитячої лікарні на суму 191,5
тис. грн; в стаціонарному відділенні проведено заміну дверей на суму 35,7 тис.
грн. та встановлено санвузол на суму 12,8 тис. грн; в поліклінічному відділенні
проведено заміну вікон на суму 17 тис. грн, та інші ремонтні роботи на 44,3 тис.
грн.
Проведено капітальний ремонт фасаду пологового будинку на суму 1 млн
488,6 тис. грн.
В стоматологічній поліклініці встановлена і підключена газова автоматика
до кожної пічки на суму 46,6 тис. грн, відремонтовано балкон та підключена
протипожежна сигналізація.
Впродовж 2018 року для медичних закладів міста придбано медичне
обладнання, комп’ютерну техніку, офісне та інше обладнання на суму 3
мільйони 700 тис. грн.
Використано на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій (воїни
АТО, пенсіонери, інваліди) в 2018 році 275 тис. грн.
КУЛЬТУРА
Всього на сферу культури міста у 2018 році було виділено кошти в сумі
28,2 млн грн (4,4 відсотка від усіх міських видатків).
Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Стрия
використано 181,5 тис. грн на капітальний ремонт системи водопостачання та
водовідведення в приміщенні бібліотеки-філії № 2 по вул. Вишневій, 13 та
придбання: книг за програмою “Поповнення бібліотечних фондів центральної
бібліотечної системи м. Стрия на 2016-2020 р.р.”, уніфікованої інформаційної
таблиці “Про проголошення української влади у м. Стрию” на Народному домі,
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
скверу “музею-садиби родини Бандерів”, офісного та іншого обладнання для
відділу культури та установ культури.
Крім того, за кошти місцевого бюджету упорядковано територію
(встановлено плитку) бібліотеки-філії № 2, для міського Будинку культури
придбано 300 глядацьких крісел та зроблено поточний ремонт залу, придбано
костюми для хореографічних колективів “Стрияночка”, “Грація”, “Едельвейс”.
У 2018 році відзначено переможців міських премій імені Євгена
Олесницького, музичної премії ім. Остапа Нижанківського, літературної премії
ім. Олекси Бобикевича, художньої премії ім. Петра Обаля.
Установами відділу культури було проведено ряд заходів: урочистий вечір
до Дня Соборності України за участі Національного академічного гуцульського
ансамблю пісні і танцю “Гуцулія”; літературно-мистецький вечір “Ти в моєму
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серці, Україно, думою Шевченка гомониш” за участі чоловічої хорової капели
ім. Л. Ревуцького (м. Київ); до 100-річчя ЗУНР відкрито та освячено
інформаційну таблицю “Проголошення української влади у Стрию 1 листопада
1918 р.” на фасаді Народного дому м. Стрия; урочистий вечір, присвячений
Дню Незалежності України за участі Народного артиста України Павла
Дворського; урочиста академія з нагоди 100-річчя ЗУНР за участі Львівської
капели бандуристів “Карпати”; літературно-мистецький вечір “Може для
України, може лиш для Стрия, у сузір’ї калини сяє зірка моя” поета Віктора
Романюка та композитора Романа Никифоріва.
У 2018 році в міському Будинку культури та Народному домі відбулось
205 культурно-мистецьких заходів, які відвідало близько 50 тисяч глядачів.
З урахуванням важливості естетичного виховання підростаючого
покоління проводять свою діяльність мистецькі навчальні заклади міста, де
працює 126 викладачів, які навчають 1150 учнів музичному, художньому,
хоровому та хореографічному видам мистецтв. Понад 250 учнів взяли участь у
міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах, художніх
виставках та одержали дипломи I-III ступеня.
У 2018 році міські бібліотеки відвідало близько 20 тис. користувачів.
Послугами Інтернет-центру скористалося близько 3 тис. відвідувачів. До послуг
мешканців міста близько 255 бібліотечних документів, які доповнюють
періодичні видання.
У 2018 році музейними працівниками краєзнавчого музею “Верховина”
проведена вагома краєзнавча, науково-дослідна та експозиційна робота. У
виставкових залах музеїв експонувалося 27 стаціонарних виставок. Проведено
723 тематичні та оглядові екскурсії, 52 масові заходи, 65 експонувань і оглядів
пересувних виставок, прочитано 57 лекцій на актуальні краєзнавчі теми.
РОБОТА У СПРАВАХ СІМ’Ї, ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Головним завданням служби у справах дітей міськвиконкому є реалізація
у нашому місті державної політики з питань соціального захисту дітей,
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми
правопорушень.
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 45 дітей, з них:
дітей-сиріт – 18, дітей, позбавлених батьківського піклування – 27.
Із загальної кількості дітей на обліку – 39 (86,6 відсотка) влаштовані у
сімейні форми виховання, з них: 34 – перебувають під опікою та піклуванням; 3
– у прийомних сім’ях (1 дитина – в сім’ї у м. Стрию, 2 дітей – в сім’ї у
Стрийському районі); 2 – у дитячих будинках сімейного типу в Сокальському та
Радехівському районах Львівщини.
Відповідно до чинного законодавства діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, які досягають 18-річного віку, отримують одноразову
допомогу в зв’язку із повноліттям в сумі 1810 грн. Цього року таку допомогу
виплачено 10 дітям зазначеної категорії.
У службі у справах дітей сформовано банк даних сімей, які опинились в
складних життєвих обставинах. На обліку служби перебуває 17 дітей із 7 сімей
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зазначеної категорії, з них проживають в біологічних сім’ях – 3, в сім’ях
родичів – 6, в інтернатній групі дитячого садка “Пролісок” № 15 м. Стрия – 7, у
комунальному закладі Львівської обласної ради “Будинок дитини № 1” – 1.
Протягом 2018 р. за допомогою звернулась 721 сім’я, яким надано більше
4 тисяч соціальних послуг, здійснено 721 оцінку потреб сімей, зроблено
висновки, щодо можливості подолання складних життєвих обставин.
Пріоритетом в 2018 році була робота з сім’ями учасників АТО, яка
здійснювалась за принципом Єдиного вікна. Згідно із створеним реєстром
учасників АТО, на обліку перебуває 603 особи. Відповідно до потреб, 454
учасники АТО отримали близько 2800 соціальних послуг, з них 90 – допомогу в
оформленні документів, 169 – отримали юридичні консультації, 387 –
психологічну підтримку, 160 – гуманітарну допомогу у вигляді продуктових
наборів, побутової хімії, одягу та взуття.
364 учасники АТО отримали земельні ділянки під будівництво
індивідуальних житлових будинків, 124 учасники АТО – під будівництво
гаражів.
У 2018 році відремонтовано квартири трьом особам з числа дітей-сиріт.
59 дітей соціально-незахищених категорій отримали подарункові пакети до
Дня Св. Миколая – одяг, взуття, продукти харчування, мобільні телефони,
памперси, спортивний інвентар, іграшки, солодощі.
На оздоровлення та відпочинок дітей у 2018 році з місцевого бюджету
виділено 226,5 тис. грн. З них на організацію роботи профільного табору з
денним перебуванням при центрі творчості дітей та юнацтва, в якому
відпочивало 80 дітей соціально-незахищених категорій, виділено 28 тис. грн та
196,56 тис. грн для закупівлі 54 путівок до оздоровчого табору “Зірниця” (м.
Моршин) для відпочинку дітей соціально-незахищених категорій міста.
При проведенні оздоровчої кампанії у 2018 році основна увага
зверталася на якість оздоровлення.
Всього на фізичну культуру і спорт у 2018 році було виділено кошти в
сумі 4,4 млн грн.
У сфері фізичної культури і спорту у 2018 році було проведено більше
сотні спортивно-масових заходів із залученням різних верств населення.
З міського бюджету у 2018 році виділено 24 тис. грн на виплату стипендій
кращим спортсменам міста.
За участі відділу молоді та спорту міськвиконкому у місті проведено ряд
престижних турнірів регіонального, всеукраїнського та європейського рівнів. А
саме: етап чемпіонату Європи з автомодельного спорту за участі представників
14 країн, XІ-й міжнародний дитячий турнір з греко-римської боротьби “Кубок
Довбуша” (понад 350 атлетів), Кубок України з автомодельного спорту,
регіональні турніри з настільного тенісу, боксу, рукопашного бою, легкої
атлетики, футболу, міні-футболу, стрітболу, волейболу, шахів, шашок та інших
видів спорту. А також започатковано турнір пам’яті Героя України Юрія
Дяковського з міні-футболу серед школярів міста.
У Стрию діє 21 спортивний клуб за місцем проживання, в яких
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займаються біля тисячі стриян різного віку. Це клуби “Барс”, “Стрияни”,
“Сене”, “Ведмеді”, “4U”, “Балатон”, “Хануман”, “Сокіл” та інші, які стали
осередком виховання та оздоровлення мешканців мікрорайонів, в першу чергу
молоді, а також центрами підготовки висококласних спортсменів. Слід
зазначити, що до збірних команд України входять 24 спортсмени міста.
В обласному рейтингу Стрий займає ІІ місце за організацією спортивномасової та фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання, ІІІ-е місце –
в обласній спартакіаді серед ветеранів спорту фізичної культури і спорту та ІV
місце в обласній спартакіаді серед молоді і серед людей з обмеженими
можливостями.
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Центр надання адміністративних послуг міста Стрия продовжує
впроваджувати принципи взаємодії влади і громади. Щоденно ведеться робота
з надання адміністративних послуг, а саме: із земельних питань, реєстрації
бізнесу та майнових прав, реєстрації місця проживання, отримання довідок та
багато інших послуг.
Упродовж 2018 року адміністраторами надано доступ до практично всіх
реєстрів, що дає змогу якісно надавати послуги і зменшити перелік необхідних
документів. Спрощує процес комунікації надавача послуги з отримувачем
запровадження автоматичного інформування суб’єкта звернення через СМСповідомлення про виконання послуги.
За 2018 рік через ЦНАП надано 9050 адміністративних послуг, до
місцевого бюджету від надання послуг надійшло 590 тис. грн.
Підбиваючи підсумки роботи за 2018 рік, хочу наголосити, що завдяки
спільній, професійній і злагодженій праці кожного мешканця міста,
депутатів міської ради, її виконавчого комітету нам вдалося досягнути
таких результатів.
Я вдячний за підтримку в роботі та розуміння всім, хто долучався
практичними справами, порадами, своїм досвідом та ініціативою робити
добрі справи на благо нашого міста.
Програма економічного та соціального розвитку на 2019 рік, яку
будемо приймати сьогодні, є складною і напруженою, тому ми повинні
разом докласти спільних зусиль для її виконання, хай допомагає нам в
цьому Господь Бог.
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