
   
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “ 23”  лютого  2021 р. м. Стрий  № 173 

Про затвердження Програми розвитку надання 
адміністративних послуг у сфері громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних осіб Стрийським
міським відділом ГУДМС України 
 у Львівській області на 2021-2022  роки

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи лист №4638-565/4638.1-20 від 24.12.2020 року  Стрийського 
МВ ГУДМС України у  Львівській області, з метою надання адміністративних послуг 
у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб  та пов’язаних із 
виконанням покладених завдань на Стрийський МВ ГУДМС України у Львівській 
області на території міста Стрия та Стрийського району та враховуючи його потреби, 
Стрийська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення ефективної діяльності Стриського МВ 
ГУДМС України  у Львівській області на 2021-2022 роки (надалі Програму), що 
додається.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л. Коваль) відповідно до 
затвердженої Програми забезпечити виділення субвенції з місцевого бюджету 
Стрийському МВ ГУДМС України у Львівській області .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджетів та соціально-економічного розвитку           
(С. Ковальчук). 

Міський голова                                                        Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено

Голова Стрийської міської 
ради

___________________

«__» __________ 20__ року

Затверджено

Рішення сесії Стрийської міської 
ради

____________________

№ 173 «25» лютого 2021 року

ПРОГРАМА 

розвитку  надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 
імміграції, та реєстрації фізичних осіб Стрийським міським відділом 

Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській 
області на 2021-2022  рік.

               



1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Розробники Програми: Стрийський міський відділ 
Головного управління 
Державної міграційної 
служби України  у 
Львівській області, 
Виконком Стрийської 
міської ради

2. Термін реалізації Програми: 2021-2022 рік

3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, всього

100000,00 грн.

                 у тому числі: 

3.1. коштів міського бюджету 100000,00 грн.

3.2. коштів інших джерел                _______

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

         Програму розвитку  надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції, 
та реєстрації фізичних осіб Стрийським міським відділом Головного управління Державної 
міграційної служби України у Львівській області на 2021-2022 рік (далі-Програма) 
розроблено на виконання Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері міграції та повноважень центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин 
України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні», Положення про Державну міграційну службу України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №360, з метою 
реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній міграції (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 
Бюджетного кодексу України.

3.ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ

На Державну міграційну службу України та її територіальні підрозділи покладено 
повноваження щодо виконання завдань та заходів у сфері громадянства, імміграції та 
реєстрації фізичних осіб.



Програма покликана стимулювати наповнення місцевого бюджету та забезпечення 
права на отримання якісних, своєчасних адміністративних послуг.

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть 
покращенню роботи служби, надання адміністративних послуг  на території м.Стрий, 
Стрийського району та міста Моршин. Програма визначає основну стратегію вирішення 
завдань, що поставлені перед службою.

4. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

         Головною метою Програми є розв’язання вже існуючих та запобігання виникненню 
нових проблем реалізації державної політики у сфері міграції на території м.Стрий, 
Стрийського району та міста Моршин, а також вжиття заходів спрямованих на збільшення 
дохідної частини місцевого бюджету.

         Програмою визначено напрями діяльності, що забезпечують її реалізацію в межах 
коштів, виділених на цю мету.

        Основним завданням програми є забезпечення належних умов надання 
адміністративних послуг населенню, відповідно до вимог міжнародних стандартів. 
Вдосконалення та забезпечення належного рівня оснащеності майном.

5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Покращення роботи Стрийського міського відділу Державної міграційної служби 
України у Львівській області з надання адміністративних послуг на території  м.Стрий, 
Стрийського району та міста Моршин.

Забезпечення належних умов надання адміністративних послуг населенню м.Стрий, 
Стрийського району та міста Моршин, відповідно до чинного законодавства України та 
вимог міжнародних стандартів.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Забезпечення громадян якісним та оперативним наданням адміністративних послуг у 
сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, запобігання виникненню нових 
проблем реалізації державної політики у сфері міграції, покращення умов для надання 
населенню м.Стрий, Стрийського району та міста Моршин консультативних та 
адміністративних послуг.



7. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду 
міського бюджету на 2021-2022 рік.

Орієнтовні обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у 
таблиці.  

          Фінансування Програми здійснюється шляхом передачі субвенції з місцевого бюджету 
до державного бюджету.

      

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

До Програми може бути внесені зміни та доповнення при уточненні місцевого 
бюджету.

9. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Етапи виконання програмиОбсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2021-2022 рік 

Усього витрат на 
виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:
100000,00 грн. 100000,00 грн.

міський бюджет 100000,00 грн. 100000,00 грн.

інші кошти – –

10. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Начальник Стрийського МВ

ГУДМС України у Львівській області                              Володимир ШКРАБА

№ 
з/п Назва заходу

Орієнтовний 
обсяг  витрат 

(грн.)

Протягом 2021-2022 року

1. Закупівля канцелярських товарів (папір А4, картон А4, ручки, 
олівці, папки, скорошивачі, журнали та інше), придбання та 
заправка, обслуговування катріджів, профілактика комп’ютерної 
техніки для Стрийського міського відділу Державної міграційної 
служби України у Львівській області, косметичні ремонтні 
роботи, придбання меблів.

100000,00

Всього на виконання Програми 100000,00


