
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН 
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

IІІ СЕСІЯ, VІII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 22  » грудня  2020 р                      м. Стрий   № 33
 

Про затвердження змін до 
Програми «Утриманння та 
розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури 
м. Стрия на 2020 рік»

Керуючись п.5 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським  кодексом 
України та  пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Стрийська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 
інфраструктури м. Стрия на 2020 рік», згідно з  Додатком №1.

2. Виділити передбачені в бюджеті м. Стрия на 2020 рік кошти в сумі 26984,08         
тис. грн. на виконання Програми.

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

4. 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) та заступника 
міського голови М.Журавчака.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ





Додаток №1 
до рішення ІІІ сесії VIІІ 
демократичного скликання
Стрийської міської ради
від “   ” грудня 2020 року 
№ 

I. ПАСПОРТ
Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 

інфраструктури м. Стрия на 2020 рік»
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ ЖКГ, промисловості, 

транспорту та зв’язку  Стрийського 
міськвиконкому

2. Дата, номер документа
про затвердження програми __________________________

3.Розробник програми Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку  Стрийського 
міськвиконкому

4.Відповідальний виконавець 
програми

Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку  Стрийського 
міськвиконкому, Стрийський 
МККП,ГВКБ,Служба автомобільних 
доріг у Л/о

5. Учасники програми Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств, 
Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку  Стрийського 
міськвиконкому,ГВКБ, Служба 
автомобільних доріг у Л/о

6.Термін реалізації програми протягом 2020 року

7.Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, у тому 
числі: 26984,08  тис. грн.

7.1. коштів міського бюджету  24961,49 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Однією з найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є 

покращення стану інфраструктури міських доріг, придання місту естетично привабливого 
вигляду, покращення умов проживання мешканців. 

ІІІ. Мета Програми.
      Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення поточного та 
капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, реалізація заходів міської 
“Програми економічного і соціального розвитку м. Стрия на 2020 рік”. 



IV. Перелік завдань, заходів та показників  Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури м. Стрия на 
2020 рік»

Фінансування

№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники 

на 
виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконавці 
заходу, 

показника Джерела Обсяги, тис. 
грн.

Очікуваний 
результат

2020рік
1. Утримання технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, а саме 
дорожніх знаків, інформаційних щитів, 
табло, сигнальних  стовпчиків, 
транспортних та пішохідних 
огороджень, нанесення дорожньої 
розмітки на дорогах міста, утримання 
світлофорних об’єктів,встановлення 
світильників «Зебра» на світлофорні 
об’єкти  тощо, вивезення твердих 
побутових відходів, дорожнього змету, 
ліквідація стихійних нагромаджень 
сміття з території міста, утримання 
мережі дощової каналізації вулиць 
міста, утримання доріг та місць 
загального користування в осінньо - 
зимовий період, утримання доріг в 
зимовий період (ліквідація ямковості) 
здійснення технічного нагляду за 
влаштуванням дорожньої розмітки.

На 
протязі 

2020 року

 Відділ ЖКГ, 
промисловості, 

транспорту та зв’язку  
Стрийського 

міськвиконкому,  
Стрийський міський 

комбінат комунальних 
підприємств

Міський 
бюджет

8508,98 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої мережі 
доріг.



2. Забезпечення проведення поточного 
ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури(внутрішньо дворові 
проїзди, провулки, вулиці,тротуари):
вул. Валової, вул. Сидора, 
вул. А.Волошина
Майдан Ринок
вул. Незалежності
вул.Народної
вул. Олесницького
вул. Дрогобицької
вул. С.Петлюри
вул. Нижанківського
вул. Січових Стрільців
вул. Болехівської
вул. Сколівської
вул. Б. Хмельницького
вул. Вокзальна
вул. Виговського
проспект Чорновола
вул.Успенської
вул. Львівської
вул. Коссака
вул. Сковороди
вул. Ленкавського
вул. Новаківського
вул. Довбуша
вул. Лопатинського
вул. Морозенка
вул. Залізняка
вул. Яворницького
вул. Колодзінського
вул. Вербицького
вул. Савури
вул. Заньковецької
вул. О.Кобилянської
вул. Вагилевича
вул. Вишневої

Затрат
Обсяг видатків на 
проведення 
поточного 
ремонту, 
тис. грн. – 9178,00

Продукту
Площа шляхів, на 
яких планується 
провести 
поточний ремонт, 
тис. м. кв. – 8,69

Ефективності
Середня вартість 1 
кв. м. поточного 
ремонту ( тротуар, 
асфальтування),гр
н.-1050,00

Якості
Темп зростання 
порівняно з 
попереднім роком, 
%

На 
протязі 

2020 року

Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку, 

Госпрозрахунковий відділ 
капітального будівництва 

Стрийського МВК

Міський 
бюджет

9178,00 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої мережі 
доріг.



вул. Головацького
вул. Л.Українки
вул.Добрівлянської
 Пров. від вул. С.Петлюри  до ж/б 
№10в
пров. від вул. Зваричі   до ж/б №15 по 
вул.Галицькій
пров. від вул. Львівської до  вул. 
Красівського
пров. Колійового
пров. від вул. Б.Хмельницького до ж/б 
№42
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Корчака,4-6
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Коссака,13
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Грабовецькій,115,117,119
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Ленкавського,6,6а,8
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Ленкавського,8а
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Колесси,29
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 
Галицька,1б
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 50 
річчя УПА,9
внутрішньо дворовий проїзд по вул. 50 
річчя УПА,9а
Моршинський міст
Поточний ремонт тротуару по :
вул. Грабовецька,114
вул.Валовій( біля ж/б №20)
вул.Підзамче(від ж/б №8 до ж/б №37)
вул Коперніка ( біля СЗШ №6)
вул.Саксаганського (біля ж/б №12)
вул.Січових Стрільців (біля ж/б №4)



вул.Січових Стрільців (біля ж/б №6)
вул.Січових Стрільців (біля ж/б №10)
вул.Виговського,9 
вул.Коссака (біля ж/б №6)
вул.Корчака (біля ж/б №4,10)
вул.Корчака (біля ж/б №18)

3. Забезпечення проведення капітального 
ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури (внутрішньо дворові 
проїзди, провулки, вулиці):
вул.Сірка( від вул.Шевченка до ж/б 
№5)
вул.Дорошенка (від ж/б №4 до ж/б 
№8)
вул.Набережної 
вул.Героїв.Крут
вул.Шашкевича
вул.О.Басараб
вул.Міхновського(від Івана Павла ІІ
внутрішньо дворовий проїзд до 
вул.Успенської)
пров. (від вул. С.Петлюри до ж/б 
№16в)
пров. (від вул. Заньковецької  до вул. 
П.Мирного)
внутрішньо-дворового проїзду по: 
вул.Грабовецькій,121
вул.Грабовецькій 118,122
вул.Коссака,біля ж/б 4б (коригування)
Коссака,13,15
Ленкавського,3а

Затрат
Обсяг видатків на 
проведення 
капітального 
ремонту, 
тис. грн.– 5125,80

Продукту
Площа шляхів, на 
яких планується 
провести 
капітальний 
ремонт, тис. м. кв. 
– 4,88

Ефективності
Середня вартість 1 
кв. м. капітального 
ремонту,грн.-
1080,00

Якості
Темп зростання 
порівняно з 
попереднім роком, 
%

На 
протязі 

2020 року

Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку, 

Госпрозрахунковий відділ 
капітального будівництва 

Стрийського МВК

5125,80 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої мережі 
доріг.

4. Забезпечення проведення капітального Затрат 2881,30 Підвищення рівня безпеки 



ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури (тротуари): тротуару 
по:
 вул. Коссака,біля ВПТУ №35
вул.Добрівлянській( від ж\б №23 до 
вул.Вокзальної)
вул.Тарнавського
вул.Успенській (від вул.Д.Нечая  до 
ж/б №34)
вул.Сколівській (від входу в парк 
Т.Г.Шевченка до з/д переїзду(парна 
сторона)
вул.Заньковецької (від вул. 
Болехівської до вул.Шашкевича(парна 
сторона))
Площі 22 січня (від вул.Людкевича до 
вул. Незалежності)

Обсяг видатків на 
проведення 
капітального 
ремонту, 
тис. грн.– 2881,30

Продукту
Площа шляхів, на 
яких планується 
провести 
капітальний 
ремонт, тис. м. кв. 
– 2,66
Ефективності
Середня вартість 1 
кв. м. капітального 
ремонту,грн.-
1080,00

Якості
Темп зростання 
порівняно з 
попереднім роком, 
%

дорожнього руху, 
збереження існуючої мережі 
доріг.

5. Капітальний ремонт секторних 
доріжок на міському кладовищі

Затрат
Обсяг видатків на 
проведення 
капітального 
ремонту 
секторних 
доріжок, 
тис. грн. – 670,00

Продукту
Площа секторних 
доріжок, на яких 
планується 
провести 
капітальний 
ремонт, м. кв. – 
0,62

Ефективності

На 
протязі 

2020 року

Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку, 

Госпрозрахунковий відділ 
капітального будівництва 

Стрийського МВК

670,00



Середня вартість 1 
кв. м. капітального 
ремонту секторної 
доріжки,грн.- 
1080,00

Якості
Темп зростання 
порівняно з 
попереднім роком, 
%

6. Влаштування однорівневої кільцевої 
транспортної розв’язки на 
автомобільній дорозі загального 
користування державного значення М-
06 Київ-Чоп, км 614+630 м. Стрий

На 
протязі 

2020 року

Відділ ЖКГ, промисловості, 
транспорту та зв’язку 

Стрийського МВК
Служба автомобільних доріг 

у Львівській області

Міський 
бюджет

620,00 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої мережі 
доріг.

Усього на етап або програму: 26984,08
  

V  .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2020 рік Усього витрат на виконання 
Програми

Усього :
В тому числі :

- державний 
бюджет

- державні і обласні 
фонди

- місцевий бюджет
- субвенції інших 

бюджетів

26984,08 тис. грн.

-

-

24961,49 тис.грн.
2022,59 тис. грн.

26984,08 тис. грн.

24961,49 тис. грн.
2022,59 тис. грн.

        Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування   коштів відділу 
ЖКГ, промисловості, транспорту та зв’язку Стрийського МВК, СМККП та Госпрозрахунковому ВКБ При Стрийському МВК .



       Вході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на 
реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
      Виконання завдань Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури м. Стрия на 2020 рік» передбачено 

провести у 2020 з повним використанням передбачених коштів.
      Річний та проміжні звіти по використанню коштів надаються фінансовому управлінню Стрийської міської ради.  
Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний фінансовий рік.

Секретар міської ради                                                                                                                                             М. Берник




