
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XIII СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021р.                      м. Стрий                                    № 631

Про затвердження Програми
«Проведення   Відкритого архітектурного
конкурсу на кращу проєктну пропозицію 
облаштування громадського простору 
проспекту В. Чорновола у м. Стрию»

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про архітектурну діяльність» та Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних 
конкурсів»,  міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму «Проведення Відкритого архітектурного 
конкурсу на кращу проектну пропозицію облаштування громадського 
простору проспекту В. Чорновола у м. Стрию».

2. Передбачити в бюджеті  територіальної громади на 2021 рік кошти 
в сумі 135,0 тис. грн. на виконання Програми.

3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування 
згідно п.2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на голову 
комісії з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища Бурій В.О.

Міський голова Олег Канівець



І. ПАСПОРТ  

«Проведення Відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну 
пропозицію облаштування громадського простору проспекту В. Чорновола у 
м. Стрию».
                                                       (назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми   Виконком Стрийської міської ради____

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми __№631 від 30.09.2021 р._________

3. Розробник програми ______Виконком Стрийської міської ради_________

4. Відповідальний виконавець програми Виконком Стрийської міської ради_

5. Учасники програми  сертифіковані  розробники проектної документації

6. Термін реалізації програми _________2021 рік.___________

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, _________________135,0 тис. грн.____________
у тому числі:

9. коштів бюджету територіальної громади____135,0 тис. грн.______________

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Покращення позитивного іміджу м. Стрия, облаштування громадського 

простору по проспекту В. Чорновола шляхом вибору найкращої з поданих 
розробниками проектної пропозиції, яка відповідає наступним вимогам:

- розробити проект  планування  з розширенням пішохідних доріжок, які 
будуть одночасно шляхами транзитних потоків гостей міста та місцями 
проведення дозвілля жителів. Прокласти велосипедні доріжки, які в 
майбутньому будуть зав’язані в структуру велосипедних шляхів усього 
міста;

- створити умови для транспортного обслуговування будівель та об’єктів 
проспекту;

- запропонувати альтернативні варіанти існуючим об’єктам проспекту – 
арки на честь 600 річчя Стрия та фонтану;

- передбачити місця для літніх кафе з можливістю виїзної торгівлі;

- по всій території проспекту повинні бути встановлені малі архітектурні 
форми (в тому числі на дитячу тематику), лавочки, смітники, світильники, 
в розумних межах елементи реклами. Всі заплановані атрибути нового 
простору не повинні створювати дискомфорту місцевим мешканцям.

III. Мета  програми.
        Пошук найкращої проектної пропозиції облаштування громадського 
простору  проспекту В.Чорновола в м. Стрию.



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської  програми*
«Проведення Відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію облаштування громадського 

простору проспекту В. Чорновола у м. Стрию». 
(назва програми)

Фінансування№ 
з/п Назва завдання Перелік заходів 

завдання
Показники витрат заходу, один. 

виміру

Виконавець 
заходу, 

показника Джерела** Обсяги, тис. 
грн.

Очікуваний 
результат

2021 рік***
Показники затрат

Обсяг видатків 135,0
Показники продукту

Кількість переможців 

Виконком 
Стрийської 
міської ради

Бюджет 
територіальне 

громади

3

Показник ефективності

2 Проведення Відкритого 
архітектурного конкурсу на 
кращу проектну пропозицію 
облаштування громадського 
простору проспекту В. 
Чорновола у м. Стрию

Формування призового 
фонду 

В розмірі 135,0 тис. грн.

перша премія - 
друга премія – 
третя премія - 

60,0 тис. грн.
45,0 тис. грн.
30,0 тис. грн.

Вибір 
найкращої 
проектної 
пропозиції

Заступник начальника відділу                                                                                        І.Хухра
містобудування та архітектури



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Проведення Відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію облаштування громадського 
простору проспекту В. Чорновола у м. Стрию». 

 (назва програми)
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми

2021 рік Усього витрат на виконання 
програми

Усього 135,0 135,0
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 135,0 135,0
Кошти не бюджетних джерел

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Звіт про виконання Програми подається одноразово по завершенні конкурсу фінансовому управлінню та відділу економічного 
розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради.

                                Секретар   ради  Мар’ян Берник

                                



Затверджено 
Міський голова 

_________ __О. Канівець__
«___»  _________    2021 року

ПРОГРАМА 
«Проведення Відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну 

пропозицію облаштування громадського простору проспекту В. 
Чорновола у м. Стрию». 

на 2021 рік.

Погоджено
Голова постійної комісії з 

питань планування, фінансів, 
бюджету та соціального 

розвитку

___________   __С.Ковальчук_
«___»   __________   2021  року

Погоджено
Голова постійної комісії  з 

архітектури, містобудування, 
будівництва, земельних відносин 

та охорони навколишнього 
природного середовища

_____________   __В.Бурій_
"____"__________     2021 року

Погоджено
Перший заступник 

міського голови

____________    _М. Дмитришин

«___»   __________  2021 року 

Погоджено
Начальник 

фінансового управління
Стрийської  міської ради

____________    _Л. Коваль___
«____»   ________   2021 року 

МП

Погоджено
Начальник відділу  економічного 

розвитку та стратегічного 
планування виконавчого 

комітету Стрийської міської ради

_______________ Г.Баран__

«___» ___________ 2021  року 

МП

Погоджено
Заступник начальника відділу 
містобудування та архітектури 

Стрийської міської ради

___________    ___І.Хухра___

«___»  _________ 2021 року

МП

м. Стрий 
2021  рік


