
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХIV СЕСІЯ, VІII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

11 листопада  2021 р                  м. Стрий                                     №710

Про внесення змін до Програми 
«Розвиток доріг та дорожньої  
інфраструктури на 2021 рік»

         Керуючись пп.«в» п.10 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.Внести зміни до Програми«Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 
2021 рік», згідно з Додатком №1.

2. Виділити передбачені в бюджеті Стрийської міської територіальної громади 
на 2021рік кошти на виконання Програми.

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

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на                                                     
депутатські постійні 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 ХIV сесії VIIIдемократичного скликання
                                                                                                Стрийської міської територіальної громади 
 від “  11 ” листопада  2021 року  № 710

                                     І.ПАСПОРТ
Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік»

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ капітального будівництва Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської 
області

2. Дата, номер документа
про затвердження програми №176 від 25.02.2021року

3.Розробник програми  Відділ капітального будівництва Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської 
області

4.Відповідальний виконавець програми Відділ капітального будівництва Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської 
області ; 

5. Учасники програми Відділ капітального будівництва Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської 
області ;
Служба автомобільних доріг у Л/о;Підрядні 
організації, які будуть приймати участь у 
виконанні Програми

6.Термін реалізації програми протягом 2021 року

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

16582,741 тис.грн.

7.1. коштів бюджету Стрийської МТГ 16582,741 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 та сільських доріг, придання місту та селам естетично привабливого вигляду, 
покращення умов проживання мешканців. 

ІІІ. Мета Програми.
      Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури, реалізація заходів “Програми капітального будівництва об’єктів житлово-
комунального та соціально-культурного призначення, благоустрою міста і капітального ремонту об’єктів 
Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік”.



IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 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

2021рік
1. Капітальний ремонт вулиць та 

провулків Стрийської міської 
територіальної громади:

 вул. Героїв Крут м. 
Стрий;

 вул. Запорізької Січі 
(від вул. Дрогобицької 
до ж/б№22) 
корегування м. Стрий;

 вул. Скибінського м. 
Стрий;

 вул. Нова (від вул. 
Польової до буд. №14) 
с. Кавське Стрийського 
р-н;

 вул. Лісова с. Угерсько 
Стрийського р-н;

 вул. Шевченка с. 
Угерсько Стрийського 
р-н;

 вул. Шевченка с. 
П’ятничани 
Стрийського р-н;

 вул. Цегельна с. 
Лисятичі Стрийського 
р-н;

 вул. Довга с. 
Добрівляни 
Стрийського р-н;

 вул. Гайдамацька 
с. Піщани Стрийського 
р-н;

 вул. Лесі Українки с. 
Стриганці Стрийського 
р-н;

 вул. Професора Білика  
с. Верчани Стрийського 
р-н;

 вул. Івана Франка с. 
Лани-Соколівські 
Стрийського р-н;

 вул. Богдана 
Хмельницького смт. 
Дашава Стрийського р-
н;

 вул. Івана Франка від 
ж/б №43 с. Стрілків 
Стрийського р-н;

 вул. Олесницького (від 
буд. №3 до вул. Степана 
Бандери) 
с. Слобідка 
Стрийського р-н;

 вул. Шевченка с. 
Олексичі Стрийського 
р-н;

Затрат
Обсяг видатків 
на проведення 
капітального 
ремонту 
вулиць та 
провулків, 

тис. грн. –
9870,141

Продукту
Площа шляхів, 
на яких 
планується 
провести 
капітальний 
ремонт ремонт, 
тис. м. кв. – 
13995,00

Ефективності
Середня 
вартість 1 кв. 
м. капітального 
ремонту 
(вулиць та 
провулків
), грн.-705,28
Якості

Темп 
зростання 

порівняно з 
попереднім 
роком, %

Протягом 
2021 року

Відділ 
капітального 
будівництва 
Стрийської 
міської ради 
Стрийського 
району 
Львівської 
області  

Бюджет 
Стрийськ
ої МТГ

9870,141 Підви
щення 
рівня 
безпе
ки 
дорож
нього 
руху, 
збере
ження 
існую
чої 
мереж
і 
доріг.



 вул. Нежанківського с. 
Великі Дідушичі 
Стрийського р-н;

 вул. Молодіжна (від 
господарства №2 до 
господарства №14) с. 
Нежухів Стрийського р-
н;

 провулку (від вул. 
Заньковецької до вул. 
Панаса Мирного) м. 
Стрий.

 вул.Яцівам.Стрий
 вул.Озернас.Добрівляни 

Стрийського р-н.
 вул.Кухарас.Лисятичі 

Стрийського р-н.
2. Капітальний ремонт тротуару по 

вулицях:
 вул. 50-річчя УПА біля 

ж/б      № 7, 7 м. 
Стриий;

 вул. Сколівська (від 
входу в парк Е.Г. 
Шевченка до з/д 
переїзду(парна 
сторона))  м. Стрий;

 вул. Заньковецької (від 
вул. Болехівської до 
вул. Шашкевича (парна 
сторона))   м. Стрий;

 вул. Косака біля ж/б № 
11        м. Стрий;

 вул. 50-річчя УПА біля 
ж/б №3 м. Стрий;

 вул. 1-го Листопада (від 
вул. Шевченка до ж/б № 
10, парна сторона) м. 
Стрий;

 вул. Красівського біля 
ж/б       № 26, 28 м. 
Стрий;

 вул. Січових Стрільців, 
біля ж/б №8а м. Стрий;

 вул. Олесницького (від 
ж/б № 8 до вул. Степана 
Бандери)         м. Стрий;

 вул. Дрогобицька (від 
ж/б №2 до вул. Руської) 
м. Стрий;

 вул. Грабовецька ( від 
ж/б №106 до ж/б №114) 
м. Стрий;

 вул. Степана Бандери ( 
від вул. Сагайдачного 
до вул. Лепкого) м. 
Стрий;

 вул. Січових Стрільців 
(від ж/б №2 до вул. 
Коссака) м. Стрий;

 провулку від вул. 
Набережної до вул. 

Затрат
Обсяг видатків 
на проведення 
капітального 
ремонту 
тротуарів, 
тис. грн. 4325,5

Продукту
Площа шляхів, 
на яких 
планується 
провести 
капітальний 
ремонт, тис. м. 
кв. – 3,600

Ефективності
Середня 
вартість 1 кв. 
м. капітального 
ремонту ( 
тротуарів,), 
грн.-1201,53

Якості
Темп 
зростання 
порівняно з 
попереднім 
роком, %

Протягом 
2021 року

Відділ 
капітального 
будівництва 
Стрийської 
міської ради 
Стрийського 
району 
Львівської 
області 

Бюджет 
Стрийськ
ої МТГ

4325,5 Підви
щення 
рівня 
безпе
ки 
дорож
нього 
руху, 
збере
ження 
існую
чої 
мереж
і 
доріг.



Скібінського м. Стрий;
 вул. Івана Франка в с. 

Угерсько Стрийського 
р-н;

 вул.Грабовецька біля 
ж/б №63а, 63б м.Стрий

 вул.Стрийська в 
с.Жулин

 вул.олесницького біля 

меморіального 

комплексуорцям за 

волю України»вм.Стрий

3. Капітальний ремонт внутрішньо 
дворового проїзду та 
облаштування в’їзду у 
внутрішній двір будинку:

 вул. Хмельницького 
біля ж/б № 15-17 м. 
Стрий;

 вул. Коссака біля ж/б 
№4б м. Стрий;

 в’їзд у внутрішній двір 
будинку по вул. 
Шевченка 71, зі сторони 
вул. Шевченка;

 в’їзд у внутрішній двір 
будинку по вул. 
Шевченка 71, зі сторони 
вул. Олесницького;

 вул. Хмельницького 
біля ж/б № 32а м. 
Стрий;

Затрат
Обсяг видатків 
на проведення 
капітального 
ремонту, 
тис. грн.– 
1568,1
Продукту
Площі на яких 
планується 
провести 
капітальний 
ремонт, тис. м. 
кв. – 2,205
Ефективності
Середня 
вартість 1 кв. 
м. капітального 
ремонту,грн.- 
711,16
Якості
Темпзростання 
порівняно з 
попереднім 
роком, %

Протягом 
2021 року

Відділ 
капітального 
будівництва 
Стрийської 
міської ради 
Стрийського 
району 
Львівської 
області 

Бюджет 
Стрийськ
ої МТГ

1568,1 Підви
щення 
рівня 
безпе
ки 
дорож
нього 
руху, 
збере
ження 
існую
чої 
мереж
і 
доріг.

4.  Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації на 
будівництво кільця 
“Дрогобицька - 
Промислова” м. Стрий;

 виготовлення проектно-
кошторисної 
документації на 
будівництво дороги з 
влаштуванням кільця на 
повороті вул. 
Промислова до вул. 
Нижанківського  м. 
Стрий.

Затрат
Обсяг видатків 
на проведення 
на 
виготовлення 
ПКД, 
тис. грн.– 149,0

Якості
Темп 
зростання 
порівняно з 
попереднім 
роком, %

Відділ 
капітального 
будівництва 
Стрийської 
міської ради 
Стрийського 
району 
Львівської 
області 

Бюджет 
Стрийськ
ої МТГ

149,00 Підви
щення 
рівня 
безпе
ки 
дорож
нього 
руху, 
збере
ження 
існую
чої 
мереж
і 
доріг.



5. Капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування державного 
значення М-12 Стрий-Тернопіль-
Кропивницький –Знам’янка 
(через м. Вінницю) на ділянці км 
0+000-км 44+230, Львівська 
область.

Протягом 
2021 року

Відділ 
капітального 
будівництва 
Стрийської 
міської ради 
Стрийського 
району 
Львівської 
області ; Служба 
автомобільних 
доріг у Л/о

Бюджет 
Стрийськ
ої МТГ

50,00 Підви
щення 
рівня 
безпе
ки 
дорож
нього 
руху, 
збере
ження 
існую
чої 
мереж
і 
доріг.

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

Протягом 
2021 року

Відділ 
капітального 
будівництва 
Стрийської 
міської ради 
Стрийського 
району 
Львівської 
області ; Служба 
автомобільних 
доріг у Л/о

Бюджет 
Стрийськ
ої МТГ

620,00 Підви
щення 
рівня 
безпе
ки 
дорож
нього 
руху, 
збере
ження 
існую
чої 
мереж
і 
доріг.

Усього на етап або програму:     16582,741

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 МТГ
- субвенції інших бюджетів

16582,741 тис. грн.

-
-
16582,741 тис. грн.
-

16582,741 тис. грн.

-
-
16582,741 тис. грн.
-

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування коштів 
відділу капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області ; Служби автомобільних 
доріг у Л/о
       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.

VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
      Виконання завдань Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік» передбачено провести у 

2021році  з повним використанням передбачених коштів.Щорічні і проміжні звіти виконання заходів Програми подаються 
виконавцями фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету 
Стрийської міської ради, за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць 
після завершення року. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на 
наступний рік.

  Секретар міської ради                                                                                                                        Мар’ян  БЕРНИК


