ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ РОМАНА ШРАМОВ’ЯТА
ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ЗА 2019 РІК та
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ м.СТРИЯ в 2019 році
Продовжуючи добру традицію, інформую вас про роботу в 2019 році.
Це був рік напруженої праці, прийняття важливих рішень,
закріплення позитивних тенденцій розвитку міста.
Коротко характеризуючи нашу роботу, хочу зазначити, що міська
рада, її виконавчий комітет та всі структурні підрозділи працювали
стабільно і злагоджено, забезпечуючи розвиток міста за пріоритетними
напрямками у галузях освіти, охорони здоров’я, культури, у сфері житловокомунального господарства, розв’язуючи поточні питання життя громади.
Тому сьогодні, разом з вами, хотів би проаналізувати, що вдалося
зробити, а над чим ще треба попрацювати.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ПРОМИСЛОВІСТЬ, ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

У 2019 році чисельність наявного населення в місті склала 59,7 тисяч
осіб.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій міста станом на жовтень 2019 року становила
8 415 грн.
Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на початок 2019 р. склав 18,2
млн.дол. США
Основними країнами-інвесторами є Польща, Данія, США.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 2019 році
складав 1378,2 млн.грн. та зріс в порівнянні з 2018 роком на 1 відсоток. У цьому
обсязі 91,1 відсотка займала продукція переробної промисловості, в т.ч.: машинобудування –9,0 відсотка, поліграфічна діяльність – 49,2 відсотка, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 4,2 відсотка, виробництва
готових металевих виробів – 20,4 відсотка, а також водопостачання, каналізації,
поводження з відходами – 3 відсотки; теплопостачання – 5,9 відсотка.
Підприємства міста у 2019 році виробили будівельної продукції на 164,2
млн.грн.
В січні – вересні 2019 року прийнято в експлуатацію 25 тис. м.кв. загальної площі житла (нове будівництво), що у 2,4 раза більше ніж за відповідний
період попереднього року.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні-вересні
2019 року становив 1346 млн.грн. і за порівняними цінами збільшився проти
відповідного періоду минулого року на 10,1 відсотка.
Оптовий товарооборот за 9 місяців минулого року становив 427 млн.грн. і
зріс на 32 відсотка в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Пасажирським автотранспортом ТзОВ “Стрийське АТП” в 2019 році
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перевезено в міському сполученні 2,8 млн пасажирів. Крім того, перевезено 2,1
млн пасажирів пільгових категорій, на відшкодування витрат на їх перевезення
з міського бюджету підприємству було виділено 9,4 млн грн.
Підприємствами залізниці надалі забезпечується функціонування
існуючої інфраструктури.
З міського бюджету в 2019 році на пільгове перевезення пасажирів
залізничним транспортом виділено 537 тис. грн.
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.
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
На території міста зареєстровано 2997 суб’єктів господарювання, з них
339 підприємств малого і середнього бізнесу
та 2659 фізичних осібпідприємців. У 2019 році зареєстровано 91 юридичну особу та 391 фізичну
особу - підприємця.
Загальна кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання міста
становить 10367 осіб, у тому числі на підприємствах малого та середнього
бізнесу–5389 осіб у фізичних осіб-підприємців - 4978 осіб.
Обсяг реалізованої підприємствами продукції (товарів, послуг)
збільшився на 1,3% та склав у звітному періоді 4009 млн.грн.
Частка реалізованої малими підприємствами продукції (товарів, послуг) у
загальних обсягах міста становить 46,9 відсотка.
ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Благоустрій міста
Підводячи підсумки виконання робіт щодо покращення благоустрою
міста за 2019 рік, слід відмітити, що рік був насиченим.
Проведено поточний ремонт вулиць, тротуарів, внутрішньодворових
проїздів міста на загальну суму 7,9 мільйона гривень.
Міським комбінатом комунальних підприємств встановлено 69 нових
дорожніх знаків по вулицях міста, відремонтовано 75 знаків та інформаційних
щитів, відремонтовано автобусну зупинку по вул.С.Петлюри. Проведено ремонт
і пофарбовано турнікети по вулицях міста: Коссака - Січових Стрільців,
Шевченка – Мазепи.
Здійснено профілактичні роботи та поточний ремонт пускорегулюючої
апаратури та іншого електрообладнання світлофорних об’єктів.
Проводились роботи з утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць
міста, зокрема встановлено та замінено 419 ламп, 77 світильників та 39
електроопор.
Здійснювалася очистка мережі дощової каналізації по вулицях міста,
очищено 617 колодязів та решіток, встановлено на місце відсутніх 67
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каналізаційних решіток, відремонтовано і піднято до рівня дорожнього полотна
49 дощоприймачів.
Проведено санітарне обрізання 174 дерев, формування крон 119 дерев та
зрізку 98 аварійних, сухостійних дерев по вулицях міста і на міському
кладовищі. Постійно впорядковувались квітники і газони. Проводилось косіння
трави.
Проведено ремонт секторних доріжок в парку культури і відпочинку
ім.Т.Г.Шевченка та ремонт сходів пішохідного мосту через залізничну колію.
Проведено ремонт 24 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 Гайдамацькій,
Новаківського, Галицькій, Саксаганського, Виговського.
Нанесено дорожню розмітку на дорогах міста.
Створено та облаштовано відділ адопції та стерилізації безпритульних
тварин, для чого придбано вольєр з накриттям на 12 секцій для тимчасової
перетримки безпритульних тварин.
Впорядковано територію міського кладовища.
Усього в 2019 році міський комбінат комунальних підприємств виконав
робіт з благоустрою міста на суму 27,1 млн грн.
Для забезпечення виконання робіт з благоустрою міста поповнено
статутний капітал міського комбінату комунальних підприємств на суму 2,063
млн грн. Придбано автогідропідіймач.
Поповнено статутний капітал КП “Стрийводоканал” на суму 2,5 млн. грн.,
а також здійснено підтримку комунального підприємства на суму 14,8 млн. грн.
на погашення податків і зборів, оплату електроенергії, виплату заробітної плати
та єдиного соціального внеску.
Продовжуються роботи із встановлення системи відеоспостереження для
охорони громадського порядку та безпеки у місті. Придбано 4 камери та
обладнання для відоспостереження на суму 107,85 тис.грн.
Ремонт житлового фонду
Поточний ремонт житлового фонду за кошти комунальних підприємств,
управляючих компаній: «Світанок», «Мрія», «Надія» та №4 за 2019р. здійснено
на суму 4 млн. грн.
Проведено роботи з ремонту системи центрального опалення на загальну
суму 851 тис.грн. в будинках по вулицях: Коссака,1, Головацького,7,
Добрівлянській,
64а,72б,
Грабця,2,7б,
Вишнева,10,12,
Франка,3,
Нижанківського,4,
Шевченка,35,
Матейка,11,
Красівського,30б,
Заньковецької,75,
Залізняка,7,
50-років,УПА,3,7,
Львівській,83,89,
Новаківського,16,
Коссака,6,6а,
Січ.Стрільців,6,10,10б,10в,12,
12а,20б,
Коссака,4б,9,17, Лесіва,3, Ленкавського,6,6а,8а, Сковороди,2а, Львівській,85б та
пр.Чорновола,35.
Проведено ремонт системи холодного водопостачання (заміна труб,
вентилів) на суму 652 тис.грн. в будинках по вулицях: Вишневій,1а,
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Крушельницької,11,
Олесницького,5,
Грабця,13,
Добрівлянській,70,
Нижанківського,4, Героїв Небесної Сотні,11, Коновальця,1, Торговиця,12,
Успенській,46а,
Коссака,9,11б,17,
Січ.Стрільців,3,6,8а,10б,12,12а,
Новаківського,14,
Лесіва,7,
50роківУПА,9а,
Незалежності,25
та
пр.Чорновола,35.
Проведено комунальними підприємствами (управляючими компаніями:
«Мрія», «Надія», «Світанок»,№4) ремонт каналізаційної мережі (заміна труб) у
28
будинках
по
вулицях:
Коссака,2,6,6а,8,11а,
Бачинської,10а,
Добрівлянській,70, Грабця,13, 1-го Листопада,10, Ленкавського,1а,6, Сковороди,
6б, 50років УПА,5,7,9а, Новаківського,14, Львівській,85а, вул.Січових Стрільців
6,8б,10б,12,12а,20,20а,23, Лесіва3,7.
Здійснено ремонт покрівлі шиферної, проведено заміну водостічних труб,
колін, воронок, жолобів, примикань, коньків, підрамників, оброблення
парапетів та димоходів, усього в 33-ох об’єктах.
Відремонтовано сходових кліток у 55–ти під’їздах.
Виконано ремонт оголовків димоходів у 10-ти житлових будинках по
вулулицях: Успенській,7,31, Незалежності,32,34а,38,40 та на Майдані Ринок.
Проведено ремонт штукатурки фасаду, відмостки по вулицях:
Крушельницької,6, Шевченка,22, Головацького,7, Обаля,15, на пр.Чорновола,9.
Виконано ремонт навісних дашків над під’їздами по вулицях: Коссака,8,
Ленкавського,1, Сковороди,2, Львівській,85а,85б, 50-роківУПА,1, Січових
Стрільців,10,20а.
Проведено роботи по заміні електричних вводів, ремонту
електрощитових, заміні електропроводки, автоматичних вимикачів.
ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОБОТИ
В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ
В рамках виконання Програми економічного та соціального розвитку
м.Стрия в 2019 році реалізовано великий обсяг робіт.
Виконані роботи по будівництву пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні
та учасникам АТО на суму 1 мільйон 78 тис. грн.
Виготовлено оцінку впливу на довкілля до проекту реконструкції
полігону твердих побутових відходів та проведено експертизу проекту на
загальну суму 449 тис.грн.
Завершено роботи по капітальному ремонту огорожі міського кладовища
на суму 1 мільйон 97 тис.грн.
Придбано та встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії в
житлових
будинках
комунальної
власності
по
вулицях:
Грабовецькій,63,114,117,118,119,120, Саксаганського,1,3,4,7,9,13,14, Вишневій,1а,
Виговського,3,4,5,6, Нижанківського,4 на суму 838,3 тис.грн.
Завершено капітальний ремонт водостічної системи даху житлового
будинку по вул. Саксаганського,15 на 150,3 тис.грн.
Виконано роботи з капітального ремонту зовнішнього водовідведення
житлового будинку по вул. Шевченка,20 на суму 172,8 тис.грн.
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Завершено капітальний ремонт торцевої стіни нежитлового будинку по
вул. Ю.Липи,3. Освоєно у 2019 році 60,6 тис.грн.
Виконано роботи з капітального ремонту 5-ти м’яких покрівель житлових
будинків по вулицях Дрогобицькій,13, Ленкавського,6,8, Сковороди,6а,
Красівського,30а на суму 800 тис.грн.
Проведено капітальний ремонт 5-ти шатрових дахів житлових будинків
по вулицях Саксаганського,1, Олесницького,9, Грабовецькій,9в,21, Бачинської,7
на суму 2 мільйони 540 тис.грн.
Виконано роботи з капітального ремонту 12-ти прохідних балконів
житлових будинків по вулицях Бобикевича,5,7, Шевченка,117, Народній,6,
Торговиця,8,10,
Майдан
Ринок,26,
Успенській,37,39,
Охрімовича,5,
Чайківського,1, пр.Чорновола,9 та одного залізобетонного балкону житлового
будинку по вул.Мазепи,4 на загальну суму 1 мільйон 200 тис.грн.
Зроблено капітальний ремонт сходової клітки житлового будинку по
вул.Шевченка,93 вартістю 214,3 тис.грн.
Виконано роботи з капітального ремонту 5-ти ліфтів в житлових будинках
по вулицях Грабовецькій,120(І,ІІ під’їзди), 122(ІІ під’їзд), 50-річчя УПА,5 (ІІ
під’їзд), Коссака,2 (І під’їзд) на суму 2 мільйони 72 тис.грн.
Проведено капітальний ремонт повітряної системи освітлення на 14-ти
вулицях: Кобилянської, Новаківського, Колесси, Валовій, Лесіва,3,7,9, Січових
Стрільців,6а,6б, Крушельницької, біля ж/б №16, Міхновського, Заньковецької
(від вул.Болехівської до вул.Шашкевича), Запорізької Січі, Зваричі-Галицька,
Незалежності, 1-го Листопада (від.вул.С.Бандери до вул.Вокзальної),Матейка,1
та провулках О.Степанівни, від вул.Львівської до вул.Коссака на суму 1 мільйон
208тис.грн.
Придбано та встановлено 14 дитячих ігрових майданчиків по вулицях:
Дрогобицькій,33, Виговського,4, Саксаганського,11, С.Петлюри,101,101а,
Хмельницького,64, Коссака,2-Січових Стрільців,4, Зваричі,76, Січових
Стрільців,12а, Дорошенка, Івасюка,20,20б,22б, Коссака,6,6а, Шевченка,55,
Успенській,3 на загальну суму 684,5тис.грн.
Проведено капітальний ремонт даху відкритого молочного павільйону КП
«Ринок» на суму 298 тис.грн.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію
каналізаційних очисних споруд на суму 1 мільйон 980 тис.грн.
Проведено
капітальний
ремонт
каналізаційних
мереж
по
вул.Б.Хмельницького та вул.Січових Стрільців,6 на суму 781,7 тис.грн.
Зроблено капітальний ремонт контейнерного майданчика по
вул.Нижанківського вартістю 89,8 тис.грн.
Триває розроблення генерального плану м.Стрия. У 2019 році розроблено
«Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документаціїГенерального плану м.Стрия» вартістю 58,5 тис.грн.
На виконання програми «Охорона та збереження пам’яток культурної
спадщини міста Стрия на 2019-2021 роки», повністю завершено паспортизацію
об’єктів культурної спадщини м.Стрия.
Оплачено послуги по виготовленню експертних грошових оцінок 6-ти
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земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансів, внесених
покупцями в сумі 33,2 тис.грн.
Капітальний ремонт вулиць
У 2019 році профінансовано роботи з капітального ремонту вулиць,
внутрішньо-дворових проїздів та тротуарів на загальну суму понад 16,2 млн
грн, а саме,
- вулиць: Добрівлянської(від вул. Грушевського до вул. Вокзальної),
Новаківського (від вул. Січових Стрільців до ж/б №20а), Міхновського,
Поштової, Промислової, Ю.Липи, Успенської (від вул. Андрусяка до вул.
Базарної), Байди Вишнивецького, Чубинського, С.Петлюри (від вул. Морозенка
до вул. Яворницького);
- провулків від вул. Морозенка до вул. Коцюбинського та від вул. Львівської до
музею-садиби родини Бандерів;
- тротуарів по вулицях: Шумлявщина(парна сторона), Заньковецької (від вул.
Болехівської до вул. Шашкевича – непарна сторона), Т. Шевченка (від вул.
Львівської до житлового будинку №183), Т. Шевченка (від вул. Корчака до
вул.Валової), Т.Шевченка (від вул. Сагайдачного до вул. Нижанківського),
Дрогобицькій (від буд. № 193 до Дрогобицького мосту), біля середньої
загальноосвітньої школи №3 (від вул. 50-річчя УПА до вул. Оброци),
Нижанківського (від вул. Шевченка до провулку Нижанківського –ліва сторона),
Грабовецькій (біля житлового будинку №115,117,119);
- внутрішньо-дворових проїздів по вул. Січових Стрільців,20, Галицькій біля
житлового будинку № 1,3,5;
- секторних доріжок на міському кладовищі.
ОРЕНДА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
У 2019 році проведено 7 конкурсів на оренду приміщень, які належать
комунальній власності та підписано 7 договорів оренди відповідно до
вищевказаних протоколів.
Підписано та зареєстровано 121 договір оренди на право тимчасового
користування
окремими
конструктивними
елементами
благоустрою
комунальної власності для здійснення підприємницької діяльності, 17 договорів
на розміщення рекламоносіїв, 45 договорів на оренду нежитлових приміщень.
В місцевий бюджет отримано коштів від вищевказаних договорів на суму
1 мільйон 826 тис.грн. при плані 1 мільйон 760 тис.грн.
Також укладено 41 договір про пайову учась у розвитку інфраструктури
м. Стрия та отримано коштів в розмірі 2 мільйони 464 тис.грн. при плані 1
мільйон 500 тис.грн.
По земельних питаннях проведено такі роботи:
укладено договорів оренди землі з юридичними особами - 18 і 20 – з
фізичними особами, 31 договір користування та сплати за умовну частку
земельної ділянки. Також укладено 11 договорів купівлі-продажу землі на суму
10 мільйонів 841 тис. грн.
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Проведено земельні торги у формі аукціону, продано 4 земельні ділянки,
до міського бюджету надійшло 4 мільйони 250 тис.грн. На праві постійного
користування земельною ділянкою передано 18 земельних ділянок (дитячі
садки, школи, бібліотеки, релігійна громада, ОСББ).
Готуються до продажу у формі аукціону 8 земельних ділянок.
РИНОК ПРАЦІ
Впродовж минулого року проводився моніторинг укладання та виконання
колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які
використовують найману працю. У 2019 році підприємствами укладено 19
колективних договорів. Постійно проводиться інформаційно–роз’яснювальна
робота з роботодавцями щодо дотримання вимог трудового законодавства, а
саме: 21 семінар, 3 наради. Для здійснення заходів щодо виведення заробітної
плати та зайнятості населення з «тіньового» сектору економіки працювала
міська робоча група з питань забезпечення дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати. З початку року проведено 22 засідання
робочої групи, на якій заслухано 227 суб’єктів господарювання міста.
В місті створена і функціонує міська комісія безпечної життєдіяльності
населення, протягом 2019 року проведено 3 засідання комісії, на яких
розглянуто 18 питань, та комісія щодо розташування та безпечної роботи
пересувних цирків, атракціонів, зоопарків в м. Стрию, протягом 2019 року
проведено 3 засідання комісії. Спільно зі Стрийським центром зайнятості
проводяться інформаційно – консультаційні заходи з працедавцями з метою
працевлаштування громадян, створення нових робочих місць та відпрацювання
організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів,
їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості.
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ
Одним з вагомих у роботі міської влади є питання співпраці з релігійними
громадами міста. Впродовж звітного періоду, виходячи з наявних можливостей,
міська влада надавала фінансову та іншу допомогу релігійним громадам.
Відповідно до програми “Духовність рятує світ” виділено кошти у сумі
550 тис. грн. - для єпархіального управління Стрийської єпархії УГКЦ для
придбання будівельних матеріалів на церкву Святого Апостола Якова (500
тис.грн) і релігійній громаді УГКЦ парафії Положення чесного пояса Пречистої
Владичиці нашої Богородиці (50 тис.грн). Також сприяємо проведенню
важливих заходів релігійного та світського характеру, що свідчить про плідну
співпрацю між органами місцевого самоврядування та релігійними громадами
Стрия.
Міська рада та її виконавчий комітет, як орган місцевого самоврядування,
що повноцінно представляє територіальну громаду, зважено, дотримуючись
вимог українського законодавства, буде й надалі допомагати релігійним
громадам вирішувати важливі питання повсякденного життя парафіян та їх
церков різної конфесійної приналежності.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Вирішення питань соціального захисту населення - один з пріоритетних
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напрямів діяльності Стрийської міської ради, їі виконавчого комітету.
Система соціального захисту передбачає різні види соціальних допомог
одиноким громадянам, малозабезпеченим родинам, сім’ям з дітьми, особам з
інвалідністю, житлові субсидії, пільги, забезпечення технічними засобами
реабілітації та інші.
Виконання завдань в галузі «Соціальний захист населення» дає
можливість розв’язувати найгостріші проблеми мешканців міста та покращити
життя сімей з дітьми, інвалідів та інших найбільш незахищених верств
населення міста, які потребують соціальної підтримки.
За рахунок коштів місцевого бюджету надаються допомоги та пільги
різним категоріям мешканців нашого міста.
Працівники соціальної сфери постійно комунікують з учасниками
АТО(ООС), членами сімей загиблих та померлих учасників АТО(ООС).
Комунікація здійснюється з 324 звільненими (демобілізованими) учасниками
АТО(ООС), 11 сім’ями загиблих/померлих учасників АТО(ООС), 6 бійцями
добровольцями.
За рахунок коштів місцевого бюджету надано адресну матеріальну
допомогу на придбання житла на умовах співфінансування учаснику бойових
дій АТО(ООС)- особі з інвалідністю 3 групи в сумі 254 тис. грн., а також за
рахунок субвенції з державного бюджету: 2 внутрішньо-переміщеним особамучасникам бойових дій АТО(ООС) на суму 1,3млн.грн., 2 особам з інвалідністю
внаслідок війни 2 групи та матері загиблого учасника бойових дій АТО(ООС)
на суму понад 3 млн. грн., особі з інвалідністю 2 групи внаслідок поранень
отриманих під час Революції Гідності на суму 693,8 тис. грн.
3 учасники бойових дій АТО(ООС) пройшли психологічну реабілітацію
на загальну суму 31,2 тис. грн.
Надано 12 сім’ям, а це 26 осіб-членів сімей учасників бойових дій
АТО(ООС) (пораненим), в тому числі двом батькам загиблого Героя України
(Небесна сотня) компенсацію з сімейного відпочинку на загальну суму 31,2
тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету надаються допомоги та пільги
різним категоріям мешканців нашого міста.
З початку 2019 року сім’ї, 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 262 тис. грн.;
надано пільги з оплати житлово-комунальних послуг особам з
інвалідністю зору І та ІІ груп, відповідно-50% та 40% знижки на особу з
інвалідністю, на що в 2019 році було використано кошти в сумі 53 тис. грн.;
35 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 72,7 тис. грн.;
22 учасника бойових дій та особи з інвалідністю УПА отримали
щомісячну грошову допомогу по 600 грн. кожному, на загальну суму 117,8 тис.
грн.;
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15 сімей учасників АТО, в тому числі бійці–добровольці, користувались
пільгами з оплати житлово-комунальних послуг з місцевого бюджету на
загальну суму 93,5 тис. грн.;
виплачено 100 компенсацій непрацюючим працездатним особам, які
здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої групи, або особою, яка
досягла 80-річного віку на суму 44,4 тис. грн., 17 компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги на суму 35,3 тис. грн.
На підставі актів обстеження матеріально–побутових умов, за кошти
міського бюджету надана грошова допомога мешканцям міста різних категорій
на загальну суму 1,4 млн.грн., в тому числі особам з інвалідністю та дітям–
інвалідам на суму - 397 тис. грн., учасникам АТО на суму 28,6 тис. грн. Її
отримали 1807 мешканців міста, з них 415 осіб з інвалідністю, 22 учасники
АТО(ООС).
Починаючи з 2016 року, відшкодування коштів за перевезення пільгових
категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд, проводиться за
рахунок місцевого бюджету.
З травня 2018 року постановою
Кабінету Міністрів України від
14.03.2018 року №197 затверджено новий Порядок надання пільг з оплати
проїзду транспортом загального користування на міських, приміських та
міжміських маршрутах. Дія цього Порядку не поширюється на найбільш
чисельну категорію пільговиків міста, а саме на пенсіонерів за віком. За
ініціативи міської влади та виділенням додаткових коштів перевізнику всі
пільгові категорії громадян міста, включаючи пенсіонерів за віком,
користуються пільговим перевезенням в міських маршрутах.
Відшкодована сума коштів для оплати за пільгове перевезення громадян з
місцевого бюджету в 2019 році була збільшена та становила 9,4 млн. грн.
З міського бюджету на 2019 рік було виділено 88,2 тис. грн. на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв громадським організаціям міста.
На пільгове зубопротезування було виділено 22,4 тис. грн., на пільгове
придбання медикаментів 93,9 тис. грн.
З початку року було призначено та виплачено сім’ям з дітьми різного роду
допомог на суму 59,5 млн. грн., в тому числі: державних соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям на суму 4,3 млн. грн., державних соціальних допомог
особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю на суму 2,9 млн.
грн., державних соціальних допомог особам з інвалідністю з дитинства та
дітям–інвалідам на суму 15,9 млн. грн., допомог особам, які здійснюють догляд
за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу,
на суму 2,8 млн. грн., та інші.
Виплачено 24 одноразових матеріальних допомог особам з інвалідністю
та малозабезпеченим пенсіонерам за рахунок коштів державного бюджету на
суму 18,8 тис. грн.
Внесено в Єдиний державний автоматизований реєстр одержувачів пільг
та оформлені особові справи на 14660 громадян міста, які мають право на
пільги, відповідно до чинного законодавства України. Відшкодовано
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підприємствам і організаціям–надавачам пільг 21,8 млн.грн.
Отримували субсидії 5456 домогосподарств міста. Сума нарахованих
субсидій за 2019 рік складає 40,6 млн. грн.
З початку року виплачено мешканцям міста, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та їх сім’ям різного виду допомог і компенсацій на
суму 456,7 тис. грн., надано безкоштовно 13 путівок на санаторно–курортне
лікування на суму 102,1тис. грн.
42 особи з інвалідністю та ветеранів війни отримали безкоштовно путівки
на санаторно–курортне лікування, в тому числі 8 учасників АТО(ООС), особи
та діти з інвалідністю забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації
(618 виробів) на суму 2,1 млн. грн., 13 осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору
отримали засоби медичної реабілітації з мовним виводом (тонометри) на суму
20,7 тис. грн.
Компенсацію на бензин та технічне обслуговування автомобіля отримала
71 особа з інвалідністю на суму 29,9 тис. грн.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Стрийської
міської ради перебувають 196 внутрішньо-переміщених осіб, яким за 2019 рік
виплачено адресну допомогу на загальну суму 1,3 млн.грн.
Значну роботу щодо соціального захисту одиноких непрацездатних
громадян та пенсіонерів проводить міський територіальний центр.
44 соціальних робітників обслуговують вдома 463 одиноких
непрацездатних громадян і пенсіонерів.
До послуг пенсіонерів та осіб з інвалідністю міста шевська і кравецька
майстерні, перукарня, кімната здоров’я, пункт збору поношених речей. Надано
безкоштовно 117 тис. послуг, їх отримали одинокі, малозабезпечені пенсіонери
та особи з інвалідністю.
ОСВІТА
Видатки в цілому по освіті у 2019 році становили 242,8 млн грн (40,4
відсотка від усіх міських видатків).
У закладах міста навчально-виховний процес здійснювали 679 вчителів. У
середніх навчальних закладах навчалось 7230 учнів.
При середній загальноосвітній школі №1 продовжувала успішно
працювати суботня школа польської національної меншини, яка налічує 310
дітей.
Здобуття базової та повної загальної середньої освіти у формі екстернату
було організовано на базі середньої загальноосвітньої школи №1. Вісім учнів
отримали документи про повну освіту (7учнів отримали повну загальну
середню освіту, а один учень – базову загальну середню освіту). 19,4 тис. грн.
використано з місцевого бюджету.
Дошкільною освітою віком від 3 до 6-ти років охоплено 92 відсотки, дітей
п’ятирічного віку – стовідсотково. У всіх дошкільних навчальних закладах
створено умови для виховання й розвитку дітей. Завдання з реабілітації та
корекції здоров’я дітей вирішувалось за допомогою мережі спеціальних груп та
логопедичного дошкільного навчального закладу №18. Загалом необхідну
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корекційну допомогу отримали 257 дошкільнят, 86 дітей виховувались і
лікувались у санаторному дошкільному навчальному закладі №2. 164 учні
отримали кваліфікаційну корекційну допомогу в логопедичних пунктах при
школах.
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 2019 навчального року таких є
58 учнів та 6 школярів навчаються в інклюзивних класах.
Вагомим показником результативності праці освітян є успіхи учнів та їх
вчителів у предметних олімпіадах, заходах Малої Академії Наук. Зокрема, в
обласних предметних олімпіадах в 2019 навчальному році взяли участь 52 учні,
призерами стали 31 учень (І-ше місце – 1учень, ІІ-ге місце – 7 учнів, ІІІ-тє місце
– 23 учні). За досягнуті успіхи нагороджено грошовими преміями міського
голови 31 учень та 30 педагогів. Сума премії склала 21 тис.грн.
У міжнародних мовно-літературних конкурсах імені Петра Яцика та
Тараса Шевченка взяло участь 155 учнів 3-11 класів у 2019 році. 13 школярів
взяло участь в обласному етапі зазначених мовно-літературних конкурсах. На
проведення конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка було виділено
1010 грн. У лютому 2019 року двоє учнів середньої загальноосвітньої школи
№2 ім. Героя України Андрія Корчака стали призерами ІІІ етапу імені П. Яцика,
та учениця середньої спеціалізованої школи №4 одержала ІІІ місце на
Всеукраїнському конкурсі імені Т. Шевченка.
Кожного року учні шкіл міста беруть активну участь у Міжнародних природничо-математичних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Левеня», «Бобер», «Кришталева сова».
З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час у 2019
році працювало 194 гуртки у позашкільних закладах, 60 груп спортивних секцій
у дитячо-юнацькій спортивній школі, 102 гуртки у загальноосвітніх закладах
міста. Загалом позашкільною освітою охоплено 5192 учнів. Витрати із міського
бюджету на організацію змагань, конкурсів склали 26,3 тис. грн.
Протягом 2019 року на Станції юних техніків займалося 33 групи, в яких
навчалося 379 гуртківців. Проведено 5 міських, 4 обласних та 3 Всеукраїнських
змагання. У змаганнях взяли участь 175 гуртківці, з них 15 стали переможцями,
24 вибороли срібні та бронзові нагороди.
Команда автомоделістів є срібним призером Чемпіонату України серед
учнівської молоді, команди кімнатних кордових моделей стали переможцями та
срібними призерами Чемпіонату України з кімнатних кордових автомоделей.
Команда гуртка трасових автомоделей – срібний призер Кубка Галичини та
переможець Всеукраїнських змагань «Кубок друзів», команда картингістів –
срібний призер Всеукраїнських змагань з фігурного водіння картингу та
срібний призер Кубка України з картингу. Переможцями обласних змагань є
команди автомодельного гуртка, трасових автомоделей, кімнатних кордових
автомоделей, картингу, мотоциклетного.
Роботи вихованців Станції юних техніків відзначені на Всеукраїнському
конкурсі «Космічні фантазії», виставці "Наш пошук і творчість тобі, Україно",
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обласній виставці-конкурсу робіт школярів молодшого віку, виставці-конкурсу
"Люби і знай свій рідний край", обласному конкурсі «Космічні фантазії»,
обласному конкурсі «У чорно-білому мажорі».
На участь гуртківців у Всеукраїнських та обласних заходах, конкурсах з
місцевого бюджету було витрачено 15 тис. грн
Традиційно учні навчальних закладів та гуртківці позашкільних закладів
беруть участь у різноманітних екологічних заходах, є активними учасниками та
переможцями міських і обласних масових еколого-натуралістичних конкурсів.
Загалом у 2019 році проведено 30 еколого-натуралістичних заходів, до яких
залучено 275 дітей.
У 2019 році в дитячо-юнацькій спортивній школі проведено 124
спортивно-масових заходів, в яких взяли участь більше як 2130 учнів, з них 227
вихованців стали переможцями та призерами обласних та міжнародних змагань.
Витрати із міського бюджету на організацію змагань склали 37,8 тис. грн.
Педагогічним колективом Центру творчості дітей та юнацтва у 2019 році
проведено 143 масових заходи, у яких було задіяно близько 1200 учасників.
Найбільш активні та талановиті гуртківці приймали участь у міських, обласних
та Всеукраїнських конкурсах, виставках, турнірах, проектах тощо. Серед яких є
не тільки індивідуальні призові місця, а й командні.
Однією з активних форм роботи з творчо обдарованою молоддю є Мала
академія наук (МАН), яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань і самовизначенню та реалізації учнів шляхом залучення їх до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки. Учні-члени МАН у
2019 році взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, Міжнародній конференції, 15 обласних конкурсах і зайняли призові місця.
Витрати з міського бюджету на організацію заходів склали 27,1 тис.грн.
Два педагоги були учасниками фахового конкурсу “Вчитель року - 2019” в
номінаціях «Географія», «Основи здоров’я». Два керівники гуртків станції юних
техніків стали переможцями у конкурсі методичних розробок. Всі учасники
конкурсів були нагороджені грошовими преміями у сумі 19 тис.грн. та
грамотами відділу освіти.
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 «Нащадки Сірка» середньої
загальноосвітньої школи №7) брали участь в обласному етапі. Для проведення
міського етапу (придбання туристичного спорядження для закладів загальної
середньої освіти) та забезпечення участі в обласному етапі гри з міського
бюджету було виділено 163 тис. грн.
У молодшій віковій групі (учні 6-11 років - рій середньої
загальноосвітньої школи №7) стали переможцями обласного етапу конкурсу
звітів роїв та учасниками Збору активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» (“Джура”) – «Школа джур козацьких
«Котигорошко», який проходив у Центральному таборі туристського активу
учнів України у с.Осій Іршавського району Закарпатської області.
На харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій використано з
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місцевого бюджету 2,4млн. грн.
Закуплено 45 путівок для відпочинку дітей пільгових категорій у таборі
«Зірниця» на суму 188,5 тис. грн. Для харчування 80 дітей пільгових категорій у
профільному таборі при центрі творчості дітей та юнацтва виділено 30,2 тис.
грн.
Для покращення матеріально-технічної бази освітньої галузі цьогоріч
спрямовано 10,4 млн. грн., за рахунок яких проведено:
-СЗШ №1 - капітальний ремонт дверних прорізів в корпусі №1 на суму
274,3тис.грн; придбано комп’ютерів (12шт.) на суму 130,8 тис.грн;
- СЗШ №2 - капітальний ремонт віконних прорізів на суму 148,2 тис.грн., поточний ремонт кабінету хімії вартістю 150 тис.грн;
- СЗШ №3 - капітальний ремонт харчоблоку на суму 295 тис.грн;
- ССШ №4 – капітальний ремонт дашків, вікон та водостічної системи на суму
293,5 тис.грн., облаштовано спортивний майданчик з тренажерним обладнанням на суму 90 тис.грн, придбано електроплиту з духовкою для харчоблоку
шкільної їдальні, смарт-телевізор, меблі для комп’ютерного класу та проведено
інтернет на суму 97,7 тис.грн.;
- СЗШ №5- поточний ремонт ресурсної кімнати на 20 тис.грн, облаштовано
огорожу на суму 100 тис.грн.;
- СЗШ №6 – гідроізоляцію фундаменту на 60 тис.грн., придбано 8 камер спо стереження та датчик тиску до коректора газу на суму 36,8 тис.грн.;
- СЗШ №7 – поточний ремонт туалету вартістю 100 тис.грн.;
- СЗШ №8- капітальний ремонт подвір’я на суму 579,4тис.грн.;
- СЗШ №9 - реконструкцію у навчально –виховний комплекс з дитячим садком
на суму 1,35 млн.грн.;капітальний ремонт огорожі на суму 299 тис.грн.; придбано 4 холодильники, 2 пральні машини, машинка для сушки білизни, проектор,
електричний лічильник, посуд, ігрове обладнання та інше на загальну суму
760,2 тис.грн;
- СЗШ №10 – будівництво майданчика для пляжного волейболу на суму 237,1
тис.грн.;
- школа №11 – капітальний ремонт приміщень для облаштування ресурсної кімнати на суму 299 тис.грн.; поточний ремонт системи опалення на 199 тис.грн,
придбано холодильник - 7,5 тис.грн.;
- школа – сад №12 - ремонт системи опалення на суму 321тис.грн., придбано
посуд на 20 тис.грн.;
- гімназія ім.Митрополита А. Шептицького – капітальний ремонт водовідвідної
системи на суму 199тис.грн., поточний ремонт системи опалення на суму 100
тис.грн, поточний ремонт печі на суму 18 тис.грн., придбано 5 модемів на суму
42,3 тис.грн;
- садок №2 – поточний ремонт електромережі вартістю 125 тис.грн;
- садок №3- реставрацію та заміну покрівлі будинку на суму 2,1 млн.грн, придбано газову плиту, електричну плиту, витяжку, холодильник, стелажі, столи на
загальну суму 49,6 тис.грн.;
- садок №4 – придбано газовий лічильник та модем до газового лічильника на
суму 14,4 тис.грн.;
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- садок №6 –придбано газові котли та проведено роботи по їх встановленню на
суму 301 тис.грн.;
- садок №11 – поточний ремонт електромережі та збільшення потужності електромережі вартістю 122 тис.грн., придбано електром'ясорубку, модем до газового лічильника на суму 29,7 тис.грн.;
- садок №12 – поточний ремонт системи опалення на 199 тис.грн., придбано холодильник та бензокосилку, електричну м'сорубку на суму 39 тис.грн.;
- садок №14 - придбано 2 електричні лічильники на суму 8 тис.грн;
- садок №15 –придбано модем вартістю 8тис.грн.;
- садок №16 – придбано пральну машинку, порохотяг та холодильник на суму 23
тис.грн;
- садок №18 – проведено роботи по збільшенню потужності електромережі
вартістю 57,3 тис.грн.,придбано модем на суму 8 тис.грн.;
- садок №21 – капітальний ремонт системи опалення на суму 1,2 млн.грн.;
придбано холодильник, морозильну камеру, витяжку, плиту електричну, жарочну шафу, картоплечистку та овочерізку на загальну суму 123,5 тис.грн.;
- садок №22 - капітальний ремонт харчоблоку на 786 тис.грн., підсилення будівельних конструкцій частини будівлі на 46 тис.грн;
- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – замінено вікон на суму 30
тис.грн;
- Будинок приїжджих педагогічних працівників освіти - капітальний ремонт
шатрового даху на 295 тис.грн;
Закуплено автоматику безпеки до печей на суму 88 тис.грн.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова
українська школа» використано понад 1 мільйон гривень для придбання сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, дидактичних матеріалів та ін.
Закладами загальної середньої освіти придбано підручники для учнів 4-х
та 7-х класів на суму 153 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В ході реформування в галузі охорони здоров’я, а саме розмежування
медичної допомоги на первинну та вторинну, проведено реорганізацію закладів
охорони здоров’я міста.
Фактичні видатки на охорону здоров’я у 2019 році склали 101,9 млн грн
(17 відсотків від усіх міських видатків).
Покращено матеріально-технічну базу медустанов.
В центральній міській лікарні проведено капітальні ремонти:
- пульмонологічного відділення на суму 2,1 млн.грн.
- кардіологічного відділення на суму 2,1 млн.грн;
- вентиляційної системи на суму 788,8 тис. грн;
- віконних прорізів в поліклінічному відділення на суму 118,3тис. грн;
Центром первинної медико-санітарної допомоги міста продовжувалась
кампанія з підписання декларацій з населенням. На кінець року кількість
підписаних декларацій становить 42,7 тисяч. В центрі працює 39 лікарів, 57
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медичних сестер та 25 іншого персоналу. Запроваджено електронний запис на
прийом до лікаря.
За кошти міського бюджету проведено ремонти санвузлів в корпусі по
вул.Коссака,11а та вул.Охрімовича,6 на загальну суму 338 тис.грн.
Проведено поточний ремонт в стаціонарному відділенні міської дитячої
лікарні на суму 194 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт головного фасаду пологового будинку на
суму 1,49 млн.грн.
Впродовж 2019 року для медичних закладів міста придбано медичне
обладнання, комп’ютерну техніку, офісне та інше обладнання на суму 3,67млн.
грн.
Використано на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій (воїни
АТО, пенсіонери, інваліди) в 2019 році 330 тис. грн.
На відшкодування вартості препаратів інсуліну з міського бюджету
використано 644,9 тис.грн.
КУЛЬТУРА
Всього на сферу культури міста у 2019 році було виділено кошти в сумі
10,2 млн.грн (1,7 відсотка від усіх міських видатків).
По програмі «Поповнення бібліотечних фондів центральної бібліотечної
системи м.Стрия» придбано 388 книг на суму 35 тис.грн.
Проведено капітальний ремонт віконних та дверних прорізів Стрийської
дитячої музичної школи ім.О.Нижанківського на суму 239,8 тис.грн.
Для закладів культури придбано саксофон, автономну акустичну систему,
проектор, комп’ютер.
Всього згідно Програми економічного та соціального розвитку м.Стрий
використано коштів в сумі 436,8 тис.грн.
У 2019 році відзначено переможців міських премій імені Євгена
Олесницького, музичної премії ім. Остапа Нижанківського, літературної премії
ім. Олекси Бобикевича, художньої премії ім. Петра Обаля на загальну суму 20
тис.грн.
Заходи проведені установами відділу культури спільно з громадськими та
релігійними організаціями міста стали об’єднуючим фактором для громади
міста, виховним чинником національно-патріотичних почуттів, гордості за
борців, які здобували незалежність України.
Стрийський міський Будинок культури та Народний дім м.Стрия —
осередки культурно-просвітницького та духовно-патріотичного розвитку міста
впродовж багатьох років. Спомини важливих подій минулого, вшанування
видатних людей, державні та світські свята, заходи освітнього та розважального
характерів. У 2019 році в міському Будинку культури та Народному домі
відбулось 188 культурно-мистецьких заходів, які відвідало 42344 глядачів.
Зокрема, в міському Будинку культури пройшли такі заходи:
Урочиста академія з нагоди 100-річчя Соборності України, віче-реквієм з нагоди
виведення військ з Афганістану, вечір-пам’яті Героїв Небесної Сотні, вечірреквієм “Від Крут до АТО”, урочиста академія присвячена 205-річниці від дня
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народження Т.Г.Шевченка, святковий концерт з нагоди Дня матері, концерт до
Дня Конституції “З Україною в серці”, урочистий вечір присвячений 28 річниці
Незалежності України, “Музика в родині Нижанківських” за участю нащадків
Зої та Лади Нижанківських, концерт до Дня Збройних сил України.
Також відбулося чимало святкових концертів учнів загальноосвітніх та
мистецьких шкіл міста та гімназії. Відбулися сольні концерти відомих артистів
України та театральні вистави Івано-Франківського, Дрогобицького та
Львівського драмтеатрів. В рамках проекту будинку культури “Стрийські
зустрічі” відбулися заходи присвячені творчій діяльності Заслуженого артиста
України Леонтія Бебешка та волонтера Зеновія Медюха. А також з нагоди
річниці фестивалю “Цвіт папороті” та року Степана Бандери “Про стрийський
період родини”.
Особливо активними цьогоріч були творчі колективи міського Будинку
культури. Виїзні концерти, творчі вечори, конкурси, фестивалі. Відтак, Студія
естрадних мистецтв “Говерла” провела 17 заходів в місті та регіоні. Також
артисти виступили на “Сорочинській ярмарці” на Полтавщині, у Києві на
фестивалі “Ми на своїй Богом даній землі”, а в Моршині дали аж 12 концертів.
Юні виконавці студії брали участь у різноманітних конкурсах. В доробку
колективу і відеороботи. Відзнято більше десяти кліпів до авторських пісень
М.Золотухи.
Народний камерний хор імені М.Вербицького також провів цьогоріч
активну концертну діяльність у містах Стрий, Моршин, Трускавець, Сколе,
Миколаїв, Ходорів та в селах Стрийщини. Багато виконано робіт над сучасними
аранжуваннями відомих пісень.
Зразковий дитячий хоровий колектив “Щедрик” виборов гран-прі на
міжнародному фестивалі-конкурсі “Греція Аква-Фест” та став дипломантом ІІ
ступеня обласного конкурсу дитячих хорових колективів “Творимо, співаємо,
радіємо”. Яскравими були виступи також на міжнародному фестивалі духовного
співу “Кременецькі хорові вечори Аве Марія”, на всеукраїнському фестивалі
хорової музики у м. Кам’янець-Подільському та на міжнародному конкурсі
“Різдвяні зірки Праги” (Чеська Республіка).
Зразковий ансамбль народного та сучасного танцю “Грація” брав участь в
міжнародних фестивалях “Весняна казка” у Будапешті та “Танцююча Паралія”
у Греції. Колектив здобув гран-прі та І місце на всеукраїнському конкурсі
“Зірка Карпат” у м. Яремче та ІІ місце на міжнародному конкурсі “Кам’янець
гранд орей”.
Народний ансамбль танцю “Стрияночка” є незмінним учасником всіх
урочистих заходів міського Будинку культури. Протягом року колектив
перемагав у різних хореографічних конкурсах. Зокрема, І місце у Дрогобичі на
конкурсі “Роду нашого розмай”, у Києві в Академії Сержа Лифаря на конкурсі
“У ритмах весни”, у Львові на фестивалі “Відлуння-2019”. А також гран-прі в
Академії імені С.Лифаря “У ритмах осені -2019”. Наприкінці року відбули
перший тур Шостого Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ім. П. Вірського.
Народний драматичний театр “Перелаз” презентував виставу-комедію
Т.Сулими “Дячиха”.
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У період новорічно-різдвяних свят у міському Будинку культури та
Народному домі м.Стрия традиційно відбувається низка тематичних концертів
та вечорів.
Народний дім м.Стрия у 2019 році продовжує працювати, надаючи
можливість проводити зібрання, виступи і концерти в малому та великому залах
громадським організаціям нашого міста.
Саме з урахуванням важливості естетичного виховання підростаючого
покоління проводили свою діяльність мистецькі навчальні заклади міста.
Навчальний процес здійснюють 126 викладачів, які навчають 1150 учнів
музичному, художньому, хоровому та хореографічному видам мистецтв. Понад
200 учнів взяли участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях,
конкурсах, художніх виставках та одержали дипломи I-III ступеня, чим
засвідчено високий рівень викладацької роботи їх наставників.
Всі бібліотеки Стрийської міської центральної бібліотечної системи
комп’ютеризовані, підключені до мережі Інтернет, працюють шість Інтернетцентрів, послугами яких скористалося 5117 відвідувачів. Основою успішної
діяльності бібліотек міста є бібліотечний фонд. Книговидача складає понад 375
тисяч примірників книг.
Стрийський краєзнавчий музей «Верховина» є осередкам освітньовиховної роботи. Тут проводяться не тільки екскурсії для дорослих і школярів,
але й виховні тематичні години, зустрічі–спогади про відомих краян,
презентації фото-документальних та художніх виставок, майстер-класи за
інтересами, читаються лекції на актуальні теми.
У 2019 році у виставкових залах музеїв експонувалося 22 стаціонарних
виставки. Було проведено 742 тематичні та оглядові екскурсії, які відвідало
19603 особи. Проведено 64 масові заходи, 72 експонувань і оглядів пересувних
виставок, прочитано 67 лекцій на актуальні краєзнавчі теми. На оновлення
пожежної та охоронної сигналізації краєзнавчого музею «Верховина» з міського
бюджету було виділено кошти у сумі 44,7 тис. грн.
РОБОТА У СПРАВАХ СІМ’Ї, ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Одним із головних завдань служби у справах дітей є реалізація на території
міста державної політики з питань соціального захисту прав дітей.
На обліку служби перебуває 48 дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. З них: 17 – сироти; 31 – позбавлені, батьківського
піклування.
Із зазначеної категорії дітей: 41 – проживають в сім’ях опікунів та
піклувальників; 1 – в дитячих будинках сімейного типу. 2 дітей, проживають в
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, створених на
Львівщині.
В нашому місті функціонує 1 прийомна сім’я, в якій проживає та
виховується 1 дитина, позбавлена батьківського піклування.
Потребують влаштування у сімейні форми виховання 4 дитини, які на
даний час перебувають: в інтернатній групі ДНЗ №15 «Пролісок» м.Стрия - 3
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дитини ; у Добромильській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті - 1
дитина.
В поточному році на облік служби поставлено 20 дітей, яким встановлено
правовий статус, з них: 16 – влаштовані під опіку та піклування; 3 – в
інтернатну групу ДНЗ №15 “Пролісок” м.Стрия, 1 – усиновлено.
Постійно забезпечується доступ до інформаційних матеріалів та надання
відповідних послуг особам, з числа громадян України, які мають бажання
усиновити дитину, створити прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного
типу, ретельно вивчається стан здоров’я, матеріально – побутовий, фінансовий
стан і моральні якості кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки.
В цьому році звернулося 2 сім’ї, які побажали усиновити дітей, після
проведеної перевірки та надання відповідних документів, вони поставлені на
облік, як кандидати в усиновлювачі.
З метою захисту житлових прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають реєстрацію у м.Стрию і перебувають під опікою
(піклуванням), у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, інтернатних та навчальних закладах, у 2019 році винесено 7 рішень виконкому
Стрийської міської ради про збереження житлової площі. Окрім цього, у рішеннях виконкому про призначення опікунів (піклувальників) зазначено їх
персональну відповідальність щодо збереження майна підопічних.
На даний час у виконкомі на квартирному обліку громадян, які
потребують покращення житлових умов, для позачергового надання жилого
приміщення перебувають 3 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та 11 осіб з їх числа.
Сформовано електронний банк обліку нерухомого майна дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
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.
Впродовж року проведено перевірку умов утримання та виховання дітей в
інтернатних групах ДНЗ №15 “Пролісок” м.Стрия.
Фінансування потреб дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування за принципом “гроші ходять за дитиною” здійснюється в повному
обсязі.
Крім того сформовано банк даних сімей, які опинились в складних
життєвих обставинах. На обліку перебуває 13 дітей із 8 сімей зазначеної
категорії.
У 2019 році проведено 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини,
на яких розглянуто 145 питань, пов’язаних із захистом прав дітей. Протягом
поточного року прийнято 19 рішень виконкому Стрийської міської ради щодо
захисту житлових та майнових прав дітей.
У 2019 році забезпечено житлом родинну групу з 2-х осіб з числа дітейсиріт, які перебували на квартирному обліку. Їм придбано 2-х кімнатну квартиру
з вигодами, індивідуальним опаленням, загальною площею 49.9 кв.м. вартістю
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580,2 тис. грн.
З метою забезпечення поширення правових знань та профілактики
правопорушень серед неповнолітніх в загальноосвітніх навчальних закладах і
вищих професійних училищах, службою у справах дітей проведено цикл
правових лекцій юридичного спрямування для учнів та студентів.
Постійно здійснюється робота щодо представництва дітей в суді як у
цивільних так і кримінальних справах.
Спільно з ювенальною превенцією Стрийського відділу Національної
поліції України регулярно проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці»,
«Вокзал», «Сім’я».
У 2019 році до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
звернулось 762 сім’ї, яким надано більше 4 тисяч соціальних послуг.
Серед найважливіших в 2019 році була робота з сім’ями учасників АТО.
Було вивчено потреби усіх сімей даної категорії, в яких виховується 715 дітей.
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.
На сьогоднішній день учасникам АТО виділено 364 земельні ділянки під
індивідуальне житлове будівництво та 150 під будівницто індивідуальних
гаражів, в тому числі 28 земельних ділянок під будівництво гаражів у 2019 році.
В минулому році під соціальним супроводом перебувала 31 сім’я в
складних життєвих обставинах. В ході супроводу сім'ям надали понад 2 тис.
соціальних послуг, в результаті яких: 30 сімей отримали гуманітарну допомогу
(одяг, взуття, канцтовари, продуктові набори), 6 - лікування та медичне
обстеження, 2 - отримали реєстрацію, 3 працевлаштовано, 4 вирішили житловопобутові проблеми.
З дітьми незахищених категорій сімей проводились конкурси творчих
робіт, акції: до Дня захисту дітей “Веселі забави", Дня пам'яті загиблих від
СНІДу, Дня Св.Миколая. 110 дітей соціально-незахищених категорій отримали
подарункові пакети до Дня Св.Миколая – одяг, взуття, продукти харчування,
мобільні телефони, памперси, спортивний інвентар, іграшки, солодощі.
З міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у 2019 році
виділено 228,7 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 30,2 тис. грн.
та 198,5 грн. для закупівлі 45 путівок до оздоровчого табору "Зірниця"
(м.Моршин) для відпочинку дітей соціально-незахищених категорій міста.
При проведенні оздоровчої кампанії у 2019 році, так як і у попередньому,
основна увага зверталася на якість оздоровлення.
Продовжувалась співпраця з молодіжними громадськими організаціями.
Особливо плідною була з організаціями “Українська молодь – Христові” та
"Пласт".
Вже стало традиційним проведення свят з нагоди Дня Матері і Миколая,
Конституції, Дня молоді і Незалежності та започатковано проведення конкурсу
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КВК серед молоді «Ліга сміху по-стрийськи», а також ряду патріотичних
заходів - зокрема щорічне сходження на гору Маківку, конкурс малюнка та
виховні заходи до Дня захисника України і Дня писемності, участь у
молодіжному фестивалі у Зашкові та інше.
Всього на фізичну культуру і спорт у 2019 році з міського бюджету було
виділено 4,7 млн.грн., з них: 24 тис.грн. на оплату стипендії кращим
спортсменам міста, 230 тис.грн. на проведення спортивно масових заходів
відділу молоді та спорту, 4 млн.грн. на утримання Стрийської дитячої юнацької
спортивної школи та інші.
У 2019 році відділом молоді та спорту спільно із спортивною громадою
міста було проведено більше сотні спортивно-масових заходів та ряд
престижних турнірів регіонального, всеукраїнського та європейського рівнів з
залученням різних верств населення, на проведення яких було використано
понад 210 тис. грн., зокрема: проведено фінал Кубка Європи з автомодельного
спорту за участю 15 країн, XII-й міжнародний дитячий турнір з греко римської боротьби "Кубок Довбуша", Кубок України з автомодельного спорту,
Всеукраїнські турніри з шахів та пляжного волейболу, регіональні турніри з
настільного тенісу, боксу, рукопашного бою, легкої атлетики, футболу, міні –
футболу, стрітболу, волейболу, шахів, шашок та першості Львівської області з
волейболу класичного, пляжного волейболу та інших видів спорту. Також
проводився турнір з міні-футболу серед школярів міста пам'яті Героя України
Юрія Дяковського.
В нас працює 21 спортивний клуб. Це клуби «Барс», «Стрияни»,
«Ведмеді», «4 U», «Сене», «Хануман», «Сокіл», «Балатон» та інші. За час їхньої
діяльності підготовлено ряд висококласних спортсменів, 38 з яких входять до
збірних команд України.
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
У міському центрі надання адміністративних послуг можна отримати
послуги із земельних питань, реєстрації бізнесу та майнових прав, реєстрації
місця проживання, отримання довідок та багато інших.
Адміністраторам центру надано доступ до практично всіх реєстрів, що
дає змогу якісно надавати послуги і зменшити перелік необхідних документів.
Полегшує процес комунікації надавача послуги з отримувачем запровадження
автоматичного інформування суб’єкта звернення через СМС-повідомлення про
виконання послуги.
У 2019 році працівниками ЦНАП надано 10160 адміністративних послуг,
до місцевого бюджету від надання послуг надійшло 556,4 тис. грн.
РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН,
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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Упродовж минулого року виконавчим комітетом міської ради
опрацьовано 3116 звернень громадян, з них 554 з урядової гарячої лінії, 663 з
гарячої лінії області та інші. Найбільше звернень стосувалось земельних,
житлових питань та виплати матеріальної допомоги.
Особистий прийом громадян міський голова проводив відповідно до
графіку прийомів. Впродовж року прийнято 160 громадян.
Протягом 2019 року проведено 20 засідань виконавчого комітету,
прийнято 325 рішень виконавчого комітету Стрийської міської ради.
Міським головою видано 118 розпоряджень з основної діяльності, 273 з
оперативних питань, 183 – з особового складу та 197 про надання відпусток.

2019 рік залишиться нам в пам’яті, як період напруженої праці та
об’єднання спільних зусиль, спрямованих на збереження стабільності та
спокою в місті.
І надалі пріоритетними напрямками діяльності міського голови і
виконавчого комітету залишатиметься створення сприятливих умов для
проживання мешканців, забезпечення безперебійної роботи комунальних
підприємств, відновлення міської інфраструктури, розвиток освіти,
медицини, культури, спорту, підтримка учасників АТО та їхніх сімей,
соціальна допомога мешканцям, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
На завершення хочу висловити слова подяки усім, хто розуміє і
підтримує, допомагає ділом і порадою, хто не залишається байдужим до
процесів у громаді, побажати здоров’я, удачі, звершення планів і сподівань.
Вірю, що й надалі ми будемо усією громадою працювати для
загального добра, миру і злагоди, хай допомагає нам в цьому Господь Бог.
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