
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIІ СЕСІЯ,VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

29  квітня 2021 року м. Стрий № 317

Про затвердження Програми по 
залученню транспортних засобів 
підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб 
територіальної громади для очищення 
вулиць і доріг Стрийської територіальної 
громади від снігуна  2021-2022 рік

Для забезпечення безпечних умов руху автомобільними вулицями і дорогами  
Стрийської територіальної громади в зимовий період на 2021-2022 рік та з метою 
уникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з припиненням автомобільного 
сполучення, зокрема автобусного є необхідність залучення додаткових транспортних 
засобів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які розташовані на території 
Стрийської територіальної громади, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:

1. Для забезпечення безпечних умов руху автомобільними вулицями і дорогами  
Стрийської територіальної громади в зимовий період на 2021-2022 рік та з метою 
уникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної  з припиненням автомобільного 
сполучення, зокрема автобусного затвердити Програму по залученню додаткових 
транспортних засобів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які 
розташовані на території Стрийської територіальної громади. 
2. Організаційне забезпечення виконання програми покласти на відділу з питань НС 
та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи Стрийської міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 
промисловості, транспорту, доріг, сільського господарства, підприємства, інвестицій, 
розвитку територій та туризму.

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



Стрийська міська Стрийського району

 ПРОГРАМА

по залученню транспортних засобів підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб територіальної громади для очищення   

вулиць і доріг Стрийської територіальної громади 

від снігу на  2021-2022 роки

…………………..   2021 рік



1. Загальні положення

По залученню транспортних засобів підприємств, установ, організацій, 
фізичних осіб територіальної громади для очищення автомобільних вулиць і 
доріг від снігу в межах Стрийської територіальної громади на 2021 рік (ділі - 
Програма) розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; Закону України «Про автомобільні дороги», 
Закону України «Про дорожній рух»,  постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 
та охорони”, з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на 
території району, підвищенню рівня утримання та благоустрою об’єктів 
транспортно-дорожньої інфраструктури, оперативного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані із значним погіршенням 
погодних умов при сильних снігопадах, ожеледі або снігових заметах.

Для забезпечення безпечних умов руху автомобільними вулицями і 
дорогами  Стрийської територіальної громади в зимовий період на 2021-2022 
роки та з метою уникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної  з припиненням 
автомобільного сполучення, зокрема автобусного є необхідність залучення 
додаткових транспортних засобів підприємств, установ, організацій, фізичних 
осіб, які розташовані на території Стрийської територіальної громади

2. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, 
забезпечення належного утримання доріг місцевого значення на території 
Стрийської територіальної громади в зимовий період протягом 2021-2022 
років, підтримки функціонування та поліпшення ефективності роботи  
підприємств, оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації 
природного характеру, пов’язані із значним погіршенням погодних умов при 
сильних снігопадах, ожеледі або снігових заметах, забезпечення надійного 
транспортного сполучення населених пунктів з районним центром.

3. Відповідальні виконавці Програми

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми 
є Стрийська міська рада.



4.Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок місцевого 
бюджету. Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми визначається при 
затвердженні (уточненні) показників місцевого бюджету і протягом року, в разі 
потреби, може уточнюватися. 

Кошти місцевого бюджету, передбачені на реалізацію заходів Програми, 
спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства на придбання 
дизельного пального для заправки техніки.

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів 
здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим 
та ефективним використанням коштів покладається на головного розпорядника 
коштів.

5. Порядок виконання Програми

Для списання використаного за призначенням дизельного пального 
підприємства, установи, організації та фізичні особи, які залучаються до 
очищення вулиць і доріг на території територіальної громади готують акти 
виконаних робіт і копії шляхових листів, та надають їх після стабілізації 
ситуації в 3-ох денний термін у виконавчий комітет міської ради, через відділ з 
питань НС,  ЦЗН виконавчого комітету міської ради та Стрийського МККП.

Головний розпорядник коштів проводить закупівлю дизельного пального 
в межах фінансового ресурсу передбаченого на реалізацію Програми.

 Закуплене паливо зберігається в Стрийському МККП і за рішенням сесії 
видається нижче затвердженим підприємствам, які залучаються до проведення 
робіт з очищення автомобільних вулиць і доріг від снігу в межах Стрийської 
територіальної громади .

Перелік установ і 
організацій

Дороги місцевого значення, 
на яких здійснюють 

обслуговування
Перелік техніки

ФГ “Сяйво Стрий” с.Лисятичі, с.Пукеничі, с.Луги, 
с.Кути

Трактор ХТЗ-17221, 
№02788ВС, 
Мельникович І.;
Трактор Massey Fergusson, 
№ 34866ВС, 
Мастелян М.;
Трактор Сaterpillar, 



№34866ВС, 
Курилишин А.

ТзОВ “Транс Інвест Агро” с.Подорожнє, с.Загірне, с.Лани 
Соколівські, с.Сихів

Навантажувач телескопічний 
JCB 535-95,
№ 22973ВС, 
Прядко Б.

ПП “Обрій” с.Подорожнє, с.Загірне, с.Лани 
Соколівські, с.Сихів

Навантажувач телескопічний 
JCB 535-95, 
№ 25443ВС, 
Гурч І.

Сербін В.П. с.Подорожнє, с.Загірне, с.Лани 
Соколівські, с.Сихів

Трактор ЮМЗ, 
Сербін П.В.

Гавришко В.В с.Подорожнє, с.Загірне, с.Лани 
Соколівські, с.Сихів

Трактор ЮМЗ, 
Гавришко В.В.

ТзВО “Західтрансбуд” с.Митрюки, с.Слобідка, 
с.Стрілків, с.Лотатники, 
с.Бережниця

Навантажувач фронтальний 
JCD436, 
№26437ВС, 
Кушина А.В.;
Трактор МТЗ-82, 
№ 09101ЕА, 
Татчин О.М.;
Вантажно-підмітальний 
прибиральний автомобіль ЗІЛ 
433362, 
№ ВС6717АН, 
Равлюк В.В.

ФГ “АГРО ДАР “ЕКО” с.Братківці, с.Жулин, 
с.Семигинів, с.Розгірче

Трактор Case maxus 125, 
№ 33908ВС, 
Кмошик А.І.

ФОП Годів В + Є.В. с.Голобутів, с.Ланівка,с.Райлів Екскаватор МТЗ-82 ЕО 2625, 
№ 26-728ВС, 
Кій А.О.

ТзОВ “Стрийський гравійно-
дробильний  завод”

с.Комарів, с.Підгірці, 
с.Верчани, с.Ярушичі

Фронтальний навантажувач 
НК-412, 
№ П00-497ВС,  
Пасіка К.

СФГ “Повернення” с.Олексичі, с.Комарів, 
с.Підгірці, с.Верчани, 
с.Ярушичі

Трактор Т-150, 
№ 11-260ВС, 
Романишин В.

Стрийський коледж  Львівського 
НАУ

с.Добряни, с.Добрівляни, 
с.Залатин, с.Діброва

Трактор Т-150К, 
№ 00818ВС, 
Рудник Р.З.;
Трактор Т-25, 
Буцяк М.П.;
Трактор ЮМЗ-61, 
№ 00812, 
Строган Я.Ф.

ФГ “Західне Плюс” с.Угерсько, с.Вівня, с.Кавсько Трактор МТЗ-80, 
Пухальський Р.



ФО В.Бурак смт.Дашава Трактор МТЗ-80, 
Бурак В.В.

Стриганцівський кар’єр с.Комарів, с.Підгірці, 
с.Верчани, с.Ярушичі

Навантажувач Коматсу, 
№ ВС56-95СА, 
Кізима В.

Філія УБР 
АТ"Укргазвидобування" 

с.П’ятничани 

Стрийський цех технологічного 
транспорту АТ    
"Укргазвидобування

с.Лисятичі, с.Пукеничі, с.Луги, 
с.Кути

Автогрейдер LIUGONG 
CLG4165,
№21295АХ,
Равліковський М.Й.

ПП «М.В.Будсервіс стиль» с.П’ятничани автосамоскид Татра 815 № ВС 
7665 ВН
екскаватор ЕО-2625 №24242 
ВС

ФО П.Фірко с.Братківці Трактор Т-25, № 37717ВС, 
Фірко П.

ФО М.Гречинський с.Жулин Трактор ЮМЗ-6, 
№ АЛ32638ВФ, 
Гречинський М.В.

ФО .Ребчинський с.Жулин, с.Семигинів, 
с.Розгірче

Кейс 125 МАКСУМ 
АГРОДАР  Е 33908 ВС

ФОП М.Комар с.Угольна, с.М.Дідушичі, 
В.Дідушичі

Навантажувач Manitou, 
Гасяк М.М.

ФО В.Кравчик с.Угольна, с.М.Дідушичі, 
В.Дідушичі

Екскаватор ЮМЗ ЕО-2621,
Кравчик В.В.

ФО І. Гіп с.Угольна, с.М.Дідушичі, 
В.Дідушичі

Екскаватор ЮМЗ ЕО-2621,
Гіп І.М.

Пріоритетність по очищення вулиць і доріг на території територіальної 
громади надається вул.Шевченка, вул.Січових Стрільців, вул.Олесницького,  
вул.Вокзальна, вул.О.Степанівни та доїзди до медичних закладів, закладів 
освіти та  контейнерних майданчиків.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме поліпшенню експлуатаційному 
утриманню доріг загального користування на території району в зимовий 
період, підвищенню безпеки учасників дорожнього руху, оперативному 
реагуванню на можливі надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані 



із значним погіршенням погодних умов при сильних снігопадах, ожеледі або 
снігових заметах.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 
питань промисловості, транспорту, доріг, сільського господарства, 
підприємства, інвестицій, розвитку території та туризму. 

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК



Додаток 1 до Програми

Паспорт програми по залученню підприємств, установ, організацій, фізичних осіб 
територіальної громади для очищення   вулиць і доріг Стрийської територіальної громади від 

снігу на 2021-2022 роки

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Стрийської  міської ради

2 Дата, номер і назва розпорядчого 
документу, органу виконавчої влади про 
розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетний кодекс України

3 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 
Стрийської міської ради 

4 Замовник (відповідальний виконавець    
Програми)

Управління житлово-комунального господарства 
та будівництва Стрийської міської ради

6 Учасники (співвиконавці Програми) Управління житлово-комунального господарства, 
відділ з питань надзвичайних ситуацій

7 Термін реалізації Програми 2021 -2022 роки

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми (для 
комплексних програм)

Бюджет Стрийської міської об’єднаної 
територіальної громади

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього

 300 тис. грн.

10 Заправка дизельного палива 9000 л

Ресурсне забезпечення Програми 
 на 2021-2022 роки

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми 2021рік Усього витрати на виконання 

Програми, тис грн

1 2 4

Усього, 300 300

у тому числі:

*місцевий бюджет

**Інші джерела 

* Визначається при затвердженні (уточненні) показників місцевого бюджету та інших 
джерел, не  заборонених чинним законодавством.

** Уточнюється при затвердженні (внесенні змін) показників місцевих бюджетів.

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК


