
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XIII СЕСІЯ, VІII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

  Від 30 вересня  2021 року     м. Стрий № 609

Про затвердження змін до Програми 
“Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства”

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським  кодексом 
України та  пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада вирішила:

        1. Затвердити зміни до Програми “Забезпечення діяльності водопровідно-  
каналізаційного господарства” згідно з Додатком №1.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно Додатку 
№1   
     даного рішення.

    
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на 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).   

  
                                             

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1 
до рішення   ІV сесії
VIІІ демократичного скликання
Стрийської міської ради
від “ 30” вересня  2021 року 
№ 609

І. Паспорт
Програми “Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства”

1. Дата, номер документа
     про затвердження програми __28.01.2021р. №114_______
2. Розробник програми Управління ЖКГ Стрийської МР
3. Відповідальний виконавець програми Управління ЖКГ Стрийської МР
4. Учасники програми Управління ЖКГ Стрийської МР    

Підрядні організації, які будуть
приймати участь 
у виконанні Програми

5. Термін реалізації програми Протягом 2021 року
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 
на 2021 рік.  0,00 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Однією із проблем, які, на даний час існують в Стрийській територіальній громаді, 

це забезпечення населення водою, яка має відповідати високій якості та затвердженим 
стандартам, нормальна експлуатація наявних водогонів та оперативна ліквідація 
поривів, які трапляються в процесі експлуатації. Запровадження передових технологій 
та зменшення енергоємності затрат на добування, транспортування питної води до 
споживачів.

ІІІ. Мета Програми.
Забезпечення нормальної життєдіяльності громади в Стрийській територіальній 

громаді, підвищення технологічного процесу з зменшенням собівартості виробництва та 
відповідного рівня охорони праці на виробництві.



IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми
“Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства”

Фінансування
№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники на 

виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконавці 
заходу, 

показника Джерела Обсяги, тис. 
грн.

Очікуваний 
результат

2021 рік
1 Оцифрування схем 

водопостачання та 
водовідведення міста

Протягом
2021 року

Управління ЖКГ
Стрийської МР

Бюджет 
територіальної 

громади

0,00

Усього : 0,00



V  .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2021 рік Усього витрат на виконання 
Програми

Усього :
В тому числі :

- державний 
бюджет

- державні і обласні 
фонди

- бюджет       
територіальної 
громади

- субвенції інших 
бюджетів

0,00 тис. грн.

-

-

0,00 тис. грн.

  0,00 тис. грн.

  0,00 тис. грн.

        Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування  коштів Управлінню ЖКГ 
Стрийської МР.
       В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію 
розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

V. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
      Виконання завдань Програми “Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства”  передбачено провести у 2021 р. з повним 
використанням передбачених коштів.
      Річний та проміжні звіти по використанню коштів надаються фінансовому управлінню Стрийського МВК. Використання бюджетних коштів на 
реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний фінансовий рік.

  Секретар міської ради                                                           Мар’ян БЕРНИК


