
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XIІІСЕСІЯ, VІIІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від30вересня 2021р.     №591

м. Стрий

Про внесеннязмін до “Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Стрию на 2019-2021 
роки”

 Розглянувшиклопотання служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому від 09.06.2021р. №580,зметою забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсьокого піклування та осіб з їх числа,керуючись ч.3 ст.91 Бюджетного кодексу України, 
п.22ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,-міська рада вирішила:

1.Додаток2 до Програми“Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми” в частині  - 2021 рік 
викласти в новій редакції, що додається.
           2.Контрользавиконаннямданогорішенняпокластина депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С.Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань 
торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О.Йосипчук) тазаступникаміськогоголовиХ.Грех.

Міський голова                                                        ОлегКАНІВЕЦЬ



Додаток 
до рішення сесії

                                                                                                                                   «_30_» _вересня___№__591___
Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Міська програма забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

у м.Стрию на 2019 – 2021 роки

Фінансування№ з/п Назва 
завдання

Перелік 
заходів завдання

Показники виконання 
заходу, одиниці 

виміру 

Виконавець 
заходу джерела обсяги, 

тис. 
грн

Очікуваний 
результат

2021 рік
затрати
1) обсяг витрат на забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа;

1078,2

продукту
1) кількість дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа 
забезпечено житлом ;

4 особи

1. Забезпечення 
житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з 
їх числа 

1. Придбання житла 
у введених в 
експлуатацію 
багатоквартирних 
житлових будинках 
та з первинного і 
вторинного ринків 
за рахунок коштів 
обласного й 
місцевих бюджетів. 
2. Придбання 
житлових будинків, 
що перебувають у 
власності фізичних, 
юридичних осіб, та 
земельних ділянок, 
на яких вони 
розміщені

ефективності
- середня загальна площа на 
особу; 
- середня розрахункова вартість 
1кв. м житла в населених пунктах 
області;

Виконком Стрийської міської 
ради ,
Служба у справах дітей 
Стрийського міськвиконкому, 
Стрийський міський центр 
соціальних служб 

Кошти 
обласного
бюджету,
кошти 
бюджету 
територіальної 
громади,субвен
ція з 
державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам і за 
рахунок інших 
джерел, 
незаборонених 
законодавством

1078,2
(кошти 

бюджету 
територіальної 

громади)

30 кв. м

13562грн.
(дані 2020р.) 



якості
1) відсоток забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб 
з їх числа від загальної кількості 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб 
з їх числа, які потребують 
забезпечення житлом

100%

* обсяги фінансування програми можуть уточнятися при затвердженні бюджетів на відповідні роки;
**середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, установлені відповідними 
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019– 2021 
роки.

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК


