
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

             ХV СЕСІЯ,VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 2 грудня 2021 року               м.Стрий                                     № 783

 

Про звіти старост старостинських
округів Стрийської міської
територіальної громади про 
проведену роботу у 2021 році

Керуючись Конституцією України, ч. 3 ст. 541 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про 
старостинські округи та старост старостинських округів Стрийської міської 
територіальної громади затвердженого рішенням ХІІІ сесії VІІІ демократичного 
скликання Стрийської міської ради від 30.09.2021 року № 582 «Про утворення 
старостинських округів Стрийської міської територіальної громади», 
заслухавши звіти старост Лисятицького, Угерського, Добрянського, 
Нежухівського, Жулинського, Миртюківського, Підгірцівського, Дашавського, 
Подорожненського, Великодідушицького старостинських округів Стрийської 
міської територіальної громади на постійних депутатських комісіях міської 
ради, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звіт старост старостинських округів Стрийської міської територіальної 
громади про проведену роботу у 2021 року взяти до відома. 
2. Визнати роботу старости Лисятицького старостинського округу 
Данчевського З.І.,старости Угерського старостинського округу Каваціва Я. В., 
старости Нежухівського старостинського округу Яхвана М. М., старости 
Жулинського старостинського округу Чушак О. М., старости Миртюківського 
старостинського округу Олійника М. С., старости Підгірцівського 
старостинського округу Ляльки В. М., старости Дашавського старостинського 
округу Греськіва Т. В., старости Подорожненського старостинського округу 
Микитина З. І. та старости Великодідушицького старостинського округу 
Бардина І. І. задовільною.
3. Визнати роботу старости Добрянського старостинського округу Оброци І.Є. 
недостатньою.
4. Зобов’язати старост Лисятицького, Угерського, Добрянського, 
Нежухівського,  Жулинського, Миртюківського, Підгірцівського, Дашавського, 
Подорожненського, Великодідушицького старостинського округу Стрийської 
міської територіальної громадипротягом першого кварталу 2022 року 
прозвітувати про свою роботу перед жителями старостинського округу на 



відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського 
округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. 
5. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости 
оприлюднити на офіційному веб-сайті Стрийської міської ради.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови Дмитришина М. С. та постійну комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики (Пищик М.І.).

Міський голова                                                                       Олег КАНІВЕЦЬ



Староста Лисятицького старостинського округу 3. 
Данчевський

Звіт про роботу за період січень-жовтень 2021 року
Староста Лисятицького старостинського округу інформує, що за пророблений 
період (січень-жовтень 2021 року) у селах округу були проведені наступні 
роботи:
с. Лисятичі
Відновлено вуличне освітлення біля Народного дому та адміністративної 
будівлі на площі 40-річчя Перемоги, 4, було встановлено 4 нових опори та 10 
світильників.
Проведена обрізка дерев, видалення порослі, очистка від гілок та іншого сміття 
у парку біля адміністративної будівлі с. Лисятичі.
Проведена обрізка дерев, видалення кущів та облагородження території 
адміністративного будинку.
Здійснено заміну футбольних воріт, відремонтовано лавки на стадіоні у с. 
Лисятичі.
На стадіоні встановлено 2 павільйони для запасних гравців.
Пофарбовано огорожу та пам’ятник біля Народного дому с. Лисятичі.
Проводиться постійне прибирання біля пам’ятника Т. Шевченка у с. Лисятичі. 
Було відновлено освітлення та пофарбовано пам’ятник та огорожу навколо 
нього.
Біля пам’ятника Т. Шевченку укладено бруківку і висаджено 6 магнолій (за 
сприяння депутата Виконавчого комітету Стрийської міської ради В. 
Зубрицького).
Здійснено поточний ремонт адміністративного будинку у с. Лисятичі, 
побудовано санвузол.
Ведеться будівництво туалетів у Народному домі с. Лисятичі.
Завершено капітальний ремонт дороги по вулиці Цегельна.
Проведено капітальний ремонт дороги по вулиці Кухара.
У селі встановлено 4 контейнери для пластику.
Проведено ямковий ремонт по вулиці Т. Шевченка.
Постійно проводиться заміна ламп і світильників вуличного освітлення.
Розпочато капітальний ремонт парафіяльного будинку (плебанії) у с. Лисятичі.
с. П’ятничани
Постійно проводиться благоустрій території біля соціально- культурного 
комплексу та стадіону у с. П’ятничани.
Пофарбовано огорожу навколо соціально-культурного комплексу.
Завершено капітальний ремонт вулиці Т. Шевченка.
Відремонтовано та пофарбовано 2 дитячі майданчики.
Встановлено 3 нових опори вуличного освітлення на автостоянці біля 
кладовища по вул. І. Франка. Провели заміну 15 світильників вуличного 
освітлення.
Постійно проводиться обкошення території кладовища.
Пукеничі
Проведено поточний ремонт вул. Гру шевського.



Пофарбовано дитячий майданчик та постійно проводиться прибирання його 
території.
Проведено роботи по благоустрою стадіону с. Пукеничі.
Здійснено поточний ремонт дороги до нового кладовища.
Проводиться обкошення території кладовища.
Проведено поточний ремонт автомобільної стоянки біля церкви с. Пукеничі.
Проводиться тендерна процедура на капітальний ремонт вулиці Л. Українки. 
(Переможця буде визначено 15.11.2021 р.)
Луги
Відремонтовано і пофарбовано дитячий майданчик у с. Луги, проводиться 
постійне прибирання території майданчика.
Ведуться роботи по благоустрою біля школи та Народного дому с. Луги.
Проведено поточний ремонт вул. С. Бандери.
Здійснено ямковий ремонт вул. Довга.
Постійно проводиться обкошення території кладовища.
с. Кути
Відремонтовано та пофарбовано дитячий майданчик у с. Кути, проводиться 
постійне прибирання території майданчика.
Постійно ведуться роботи по благоустрою території Народного дому с. Кути.
Завершено процедуру тендерної закупівлі на поточний ремонт вулиці 
Церковна. Підписано угоду.
Працівниками з благоустрою старостинського округу проводиться щоденне 
прибирання території адміністративного будинку с. Лисятичі та соціально-
культурного комплексу с. П’ятничани. Належне утримання території 
забезпечено і в осінній період (прибирання листя). Постійно проводиться 
обслуговування дитячих майданчиків у селах Лисятицького старостинського 
округу: прибирання сміття, обкошення території, візуальний огляд дитячих 
ігрових комплексів на дефекти.
За період січень-жовтень було видано 971 довідку різного характеру, 13 витягів 
з погосподарських книг, 24 характеристики. Комісією з проведення обстеження 
матеріально-побутових умов проживання осіб проведено і складено 57 актів 
обстеження. Також проведено і складено 15 актів щодо фактичного проживання 
осіб. Працівником УСЗН в окрузі було прийнято 282 заяви від громадян. 
Надано 187 відповідей на листи вхідної кореспонденції.
Згідно графіку проведено прийом 208 громадян стосовно різних питань (усі 
громадяни зафіксовані у журналі «Усні звернення громадян»). Деякі питання 
вирішено, інші - взято на контроль. Прийнято 9 письмових заяв і здійснено 
моніторинг стану їх дотримання, відповіді на скарги було вручено жителям 
особисто.
Постійно ведеться табель обліку робочого часу робітників з благоустрою 
Стрийського МККП.
За звітний період 10 громадських слухань. Проведено фінал «Кубку 
Незалежності» з футболу Стрийської територіальної громади, святковий 
концерт з нагоди Дня Незалежності України та багато інших заходів.
Також багато робіт заплановано на наступний рік, а усі пропозиції подано у 
«Програмі соціально-економічного розвитку Стрийської ТГ».



Староста                                  

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведених заходів (робіт)

у старостинському окрузі сіл Угерсько, Вівня, Кавське
у 2021 році

Упродовж 2021 рік на території старостинського округу сіл Угерсько, Вівня, 
Кавське проведено такі заходи (роботи):
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги с. 
Угерсько –с. Кути загальною площею 4700 кв.м.(роботи виконано за рахунок 
коштів обласного бюджету).
Проведено поточний ремонт дороги по вул. Небесної Сотні у 
с.Угерсько (зроблено щебеневий насип дорожнього покриття довжиною 750 м) 
(роботи виконано завдяки спонсорській допомозі ТОВ «Стрийський гравійний 
дробильно-сортувальний завод»).
Проведено поточний ремонт дороги по вул.Зелена у с.Угерсько (зроблено 
ямковий ремонт дорожнього покриття площею 75 кв. м) (роботи виконано 
завдяки спонсорській допомозі ТОВ «Стрийський гравійний дробильно-
сортувальний завод»).
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття вуличної мережі 
с. Угерсько з використанням сухого асфальту загальним об’ємом 0,5т.
Проведено поточний ремонт дороги по вул.Нова у с.Кавсько (зроблено 
поточний ремонт дорожнього покриття площею ____кв. м, використано 27 тон 
асфальту).
Облаштовано тротуар по вул. І.Франка в с.Угерсько загальною довжиною 486 
кв. м (роботи виконано за кошти місцевого бюджету).
Проведено ремонт мережі вуличного освітлення на території старостинського 
округу, зокрема встановлено нові 4 стовпи вуличного освітлення по вул. 
І.Франка в с.Кавське, здійснено заміну світильників на території сіл Вівня та 
Кавське (замінено звичайні лампи на LED-лампи), на території с. Вівня 
встановлено 20 світильників (придбано за рахунок коштів ТОВ «Галичина-
Захід»).
Придбано та встановлено у с.Кавське вуличні тренажери у кількості 3шт. 
(тренажери придбано за рахунок коштів місцевого бюджету).
За підсумками конкурсу проектів місцевих ініціатив реалізовано проект 
«Капітальний ремонт частини глядацької зали Народного дому по вул. Івана 
Франка, в с.Угерсько, Стрийського району, Львівської області» (загальна 
вартість проекту становить 500 000 грн.).
За підсумками конкурсу проектів місцевих ініціатив реалізовано проект 
«Придбання теплообмінника та комплектуючих частин для підігріву води 
басейну с.Угерсько Стрийського району Львівської області»(загальна вартість 
проекту становить106 000 грн.).
Проведено заміну вікон у плавальному басейні с.Угерсько (встановлено 
енергозберігаючі вікна у кількості 4 шт. загальною вартістю 110 000 грн.).
Виконано роботи з облаштування центрального парку в с.Угерсько, а саме: 
очищено паркову площу розміром 3000 кв. м від дикорослих дерев та кущів, 



закуплено та встановлено 120 метрів евросітки для огорожі парку, вхідні ворота 
та фіртку, 4 лавки, покладено 200 кв.м. бруківки (роботи виконано за рахунок 
спонсорської допомоги ТОВ «ЕКСПЕРТ  ПЕТРОЛЕУМ  Україна»).
Забезпечено участь футбольних команд сіл Угерсько, Вівня, Кавське у 
футбольних змаганнях на першість об’єднаної територіальної громади 
(придбано спортивний інвентар, проводилися роботи щодо догляду за 
футбольними полями сіл).
На території населених пунктів округу здійснено обрізку аварійних дерев, в т.ч. 
дерев та гілок, які знаходилися на небезпечній відстані від ліній 
електропередач(роботи виконувалися працівниками МККП та жителями сіл 
округу).
Забезпечено чистку вулиць населених пунктів від снігу у зимовий період, 
проведення інших робіт з благоустрою (роботи виконувались з допомогою 
наданої ТзОВ «Галичина-Захід» та ФГ «Сяйво-Стрий» техніки).
Проведено урочисті заходи щодо дня конституції України та Дня Незалежності 
України в будинках культури згідно карантинних  норм.
Проведено шахові турніри на базі шахового клубу с.Угерсько.
Придбано 9 парт та 18 стільців для Кавської школи (придбано за рахунок 
коштів ТОВ «Галичина-Захід»).
Регулярно здійснювався збір продуктів харчування, коштів, одягу для 
добровольців та учасників АТО.



ЗВІТ старости
Добрянського старостинського округу

Ігоря Оброци
за період  роботи з січня по листопад  2021 року

 Керуючись Конституцією та Законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів, Статутом Стрийської  міської ради, Положенням про 
старосту та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок 
його діяльності, звітую про роботу Добрянського старостинського округу за 
2021 рік.
  За посадою я є членом виконавчого комітету Стрийськоїміської ради, 
представляю інтереси жителів сіл Добряни, Добрівляни, Діброва, Заплатин.  
Сприяю підготовці документів, що подаються до Стрийської  міської ради та 
виконавчого органу, виконанню на території округу міської ради Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням 
міської ради. Беру участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради.
 Прийом громадян здійснюється за місцем роботи в межах робочого часу та в 
позаурочний час за місцем проживання жителів сіл. Здійснюється моніторинг 
стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, 
культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального 
господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.  Жителі сіл 
беруть активну участь в соціально-економічному та культурному житті округу. 
Надаються пропозиції щодо, ремонту доріг комунальної власності, вуличного 
освітлення, благоустрою села. Надається допомога жителям громади щодо 
переадресації заяв різного характеру, пропозицій, інформацій посадовим 
особам міської ради та її виконавчого комітету
Станом на 04 січня 2021 року на території Добрянського  старостинського 
округу  налічувалось 1265 господарств,  де зареєстровано  3946 чол.
    У селі Добряни згідно записів погосподарських книг налічується 643 
господарства та зареєстровано 1897 чол., працює Народний дім, сільська 
бібліотека, фельдшерсько-акушерський  пункт, школа 1-3 ступеня. На території 
села є греко-католицька церква. Території  біля установ утримуються в 
належному стані, прибираються кладовища, узбіччя вулиць. Систематично 
проводиться впорядкування територій біля подвір’їв господарств жителів сіл, 
пам’ятних місць.
За звітний період на території села проведені наступні роботи:
Ліквідація стихійного сміттєзвалища;
В Народному Домі регулярно проводяться святкування різних пам’ятних дат 
української історії;
Ремонт та впорядкування території спортивного майданчика;
Поточний ремонт-підсипка щебенем вулиць Сонячна, Б.Хмельницького, 
Яремчука, Спортивна;
Виконані косметичні ремонти пам’ятників;
Впорядкування сільського кладовища;



Очищення стадіону від сміття, самовисіву дерев, ремонт та фарбування дитячих 
майданчиків
Проведена заміна ламп та ліхтарів вуличного освітлення
На протязі року працівниками по благоустрою регулярно проводилось косіння 
трави, обрізка кущів та впорядкування від сміття території села.
с.Добрівляни:   населення-1282 чол.,  господарств- 362
Пофарбовано огорожу біля Народного дому;
За підтримки ПП«НОРДІК» проведений ремонт-підсипка щебенем  вулиці 
Довга, Л.Українки, Стуса.
Проведена заміна ламп та ліхтарів вуличного освітлення
На протязі року працівниками по благоустрою регулярно проводилось косіння 
трави, обрізка кущів та впорядкування від сміття території села.
За підтримки компанії ТОВ "Альтернативна Енергетика Галичини"  проведено 
концерт та святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Ремонт та фарбування дитячих майданчиків.
Проводиться постійне прибирання біля пам’ятника Т. Шевченка
Зроблено капітальний ремонт із прокладанням асфальту вулиці Львівська.
Проведено ямковий ремонт та впорядкування обочини  по вулиці Лісова.
В Народному Домі регулярно проводяться святкування різних пам’ятних дат 
української історії;
с.Діброва;  населення – 163 чол, господарств – 63
Проведена заміна ламп та ліхтарів вуличного освітлення;
На протязі року працівниками по благоустрою регулярно проводилось косіння 
трави, обрізка кущів та впорядкування від сміття території села.
с.Заплатин; населення – 604 чол,   господарств – 197
Завдяки ПП«НОРДІК» проведений ремонт дороги Довга, Дуброва, Бандери;
ПП«НОРДІК» допомогло укласти бруківку біля церкви,  
Проведена заміна ламп та ліхтарів вуличного освітлення;
Проведена обрізка дерев, видалення порослі, очистка від гілок та іншого сміття 
у парку біля адміністративної будівлі та біля Народного дому.
На протязі року працівниками по благоустрою регулярно проводилось косіння 
трави, обрізка кущів та впорядкування від сміття території села.
капітальний ремонт із прокладанням асфальту вулиці Польова.
Впорядкування сільського кладовища та стадіону.
Проведено ямковий ремонт по вулиці Польова.
   Протягом року видано довідок різного характеру – 1267,  перевірено та 
складено – 42 акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, надано 
– 192  відповідей різним установам.
 Працівниками з благоустрою старостинського округу проводиться щоденне 
прибирання території адміністративних  будинків в селах старостинського 
округу. Належне утримання території забезпечено і в осінній період 
(прибирання листя).  Постійно ведеться табель обліку робочого часу робітників 
з благоустрою Стрийського МККП
  Ведеться облік військовозобов’язаних, здійснюється оповіщення 
військовозобов’язаних та призовників, складаються списки юнаків для 
приписки до призивної дільниці, ведеться облік учасників АТО та бойових дій. 
Ведеться облік всіх пільгових категорій, які проживають на території округу, 
подаються документи пільгових категорій в управління соціального захисту 



населення для нарахування компенсацій на придбання твердого палива, 
скрапленого газу та використання електроенергії.
 Не допускаю на території округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити 
інтересам територіальної громади та держави. Дотримуюся правил службової 
етики, встановлених законодавчими актами України, актами міської ради. 
Працюю для покращення умов життя та побуту населення округу.

   Я хочу подякувати міському голові Олегу Канівцю, працівникам та депутатам 
міської ради,  керівникам ПП«НОРДІК» , ТОВ "Альтернативна Енергетика 
Галичини"  та ПП «Комплекс 612», всім, хто підтримує нас, хто дає поради, хто 
допомагає і словом, і ділом, всім мешканцям сіл Добряни, Добрівляни, Діброва, 
Заплатин,  тим, хто не просто критикує, а вносить пропозиції з покращення 
життя громади, тим, хто робить наш Добрянський  старостинський округ 
кращим.
 

                         Староста   
Добрянського старостинського округу        Ігор Оброца



Староста Нежухівського
старостинського округу

                                                                                          М. Яхван
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЗА ПЕРІОД СІЧЕНЬ –ЖОВТЕНЬ 2021 року
Староста Нежухівського старостинського  округу інформує, що за пророблений 
період ( січень- жовтень 2021 року ) у селах округу були проведені наступні 
роботи:
с. Нежухів
1.Проводилась розчистка снігу до адміністративного будинку, НД, кладовищ, 
автобусних зупинок.
2.Побілка дерев, фундаментів, бордюрів на території, яка відноситься до 
комунальної власності.
3. Проведено реконструкцію вуличного освітлення по вул. Стрийській та 
Дрогобицькій., доставлено 15 нових світильників.
4. Проведена обрізка дерев по вул. І.Франка, вул. Дрогобицька.
 5. Проведено обрізка дерев, видалення кущів та облагородження території 
адміністративного будинку.
6. Відремонтовано та пофарбовано лавки на стадіоні.
7. Встановлена брама та хвіртка на в’їзді до НД.
8. Проводиться постійне прибирання біля пам’ятників: воїнів УПА, воїнів 
другої світової війни.
9. Проведений капітальний ремонт провулку № 1 між вул. Грушевського та 
Молодіжна
10. Проведений поточний  ремонт провулку № 2 між вул. Грушевського та 
Молодіжна
11. Проведений  поточний ремонт провулку ( дороги)між вул. Миру та 
Стрийська.
12.  Проведено заміну котла в НД, та встановлене водяне опалення в 
приміщенні танцювального залу НД.
13.Постійно проводиться заміна ламп та світильників.
14.Проведено реконструкцію початкової школи під дошкільний дитячий заклад 
(садочок)  на 3 групи (60 дітей).
15.Постійно обкошується територія 2-х кладовищ, парку Небесної сотні, 
стадіону, НД, адміністративного будинку, паркової зони біля православної 
церкви , зупинок, придорожніх смуг.
16.Проведено ремонт та покраску дитячого майданчика.
с.Завадів
1.Проводилась розчистка снігу до адміністративного будинку, НД, кладовища , 
автобусних зупинок.
2.Побілка дерев, фундаментів, бордюрів на території, яка відноситься до 
комунальної власності.



3. Постійно проводиться заміна ламп та світильників.
4. Проведено обрізка дерев, видалення кущів та облагородження території 
парку Т.Шевченка
5. Відремонтовано та пофарбовані лавки на стадіоні.
6. Постійно обкошується територія  кладовища, парку  Шевченка, Незалежності 
музею І.Франка , біля п. О.Нижанківського, стадіону, НД, адміністративного 
будинку, зупинок,  та придорожніх смуг.
7. На протязі 2-х місяців проводилась вирубка кущів на кладовищі.
8. Проведено поточний ремонт вул. Шевченка ( орієнтовно 2000 кв.м).
9.  Проведено ремонт пам’ятника Т. Шевченка ( встановлена облицювальна 
плитка)
10.Проведено ремонт та фарбування огорожі в парку Т.Шевченка.
11. Проведено ремонт та фарбування лавок в парку Т. Шевченка.
12. Проведено підготовчі роботи для встановлення дитячого майданчика, а 
саме: завезено 10 м.куб. гравію та провели втрамбування гравію.
13. Встановлено дитячий майданчик по вул. Т. Шевченка на території парку.
14.Встановлено бруківку по вул. Т.Шевченка ( 80 кв м. ) перед парком 
Т.Шевченка.
15.Встановлено арку на вході до парку Т.Шевченка.
16. Встановлено прапорну щоглу в парку Т.Шевченка.
17. Проведено поточний ремонт вул. Вишнева.
18. Встановлено опалення в НД.

с.Голобутів
1. Проводилась розчистка снігу до адміністративного будинку, НД, кладовищ, 
автобусних зупинок.
2. Побілка дерев, фундаментів, бордюрів на території, яка відноситься до 
комунальної власності.
3. Постійно проводиться заміна ламп та світильників. 
4.Проведена обрізка дерев, видалення кущів та облагородження території біля 
пам’ятника Матінки Божої
5.Постійно обкошується територія  кладовища, стадіону, НД, адмін. будинку, 
біля  зупинок та придорожніх смуг.
6.На протязі 3-х місяців проводились вирубка кущів та  обрізка дерев на 
кладовищі .
7.Проведено поточний ремонт огорожі моста перед в’їздом в НД.
8. Проведено поточний ремонт дороги  вул. І.Франка.
9.Проведено капітальний ремонт дороги вул. Зарічна.
10.Встановлено дитячий майданчик на території школи.
11.Проведено ямковий ремонт частини дороги вул. Зарічна.
с.Ланівка
1.Проводилась розчистка снігу до адміністративного будинку, НД, кладовища, 
автобусних зупинок. 
2.Побілка дерев, фундаментів, бордюрів на території, яка відноситься до 
комунальної власності.
3.Постійно проводиться заміна ламп та світильників
4.Проведено реконструкцію вуличного освітлення вул. Миру та Шевченка
5.Встановлено дитячий майданчик по вул. Франка.



6.Встановлено бруківку на  тротуарній доріжці (120 м.кв) на дитячому 
майданчику по вул. Шевченка.
7.Встановлено огорожу дитячого майданчика.
8.Проведено поточний ремонт дороги вул. Шевченка.
9.Проведено поточний ремонт дороги вул. Гагаріна.
10.Проведено ямковий ремонт дороги вул. Миру.
11.Проведено обрізку дерев, видалення кущів на кладовищі

12.Обкошування  адміністративного будинку, НД, 2--х кладовищ, Паркової 
зони по вул. Франка, дитячий  майданчик, придорожні смуги, стадіон.
с.Райлів
1.Проводилась розчистка снігу до кладовища, автобусних зупинок.
2. Проведено поточний ремонт частини дороги вул. Зарічна.
3.Постійно проводиться заміна ламп та світильників 
4. Встановлено дитячий майданчик по вул. Заводська.
5.Встановлено горожу дитячого майданчика.
6 .Проведено обрізку дерев, видалення кущів та облагородження території на 
кладовищі.
7.Обкошування  кладовищ, дитячого  майданчика, придорожніх смуг, стадіону.
8. Проведено реконструкцію вуличного освітлення по вул.Миру.
       Працівниками з благоустрою старостинського округу проводиться щоденне 
прибирання території адміністративного будинку с. Нежухів.       Постійно у 
селах старостинського округу забезпечується належне утримання територій в 
осінній період ( прибирання опалого листя). Постійно проводиться 
обслуговування дитячих майданчиків у селах Нежухівського старостинського 
округу: прибирання сміття, обкошування території, візуальний огляд дитячих 
ігрових комплексів на виявлення дефектів.
      Проведено прийом 190 громадян стосовно різних питань(усі звернення г 
зафіксовані у журналі «Усні звернення громадян»).Більшість звернень 
вирішено , не вирішені взято на контроль.
     Постійно ведеться табель обліку робочого часу робітників з благоустрою 
Стрийського МККП.
  За період січень- жовтень 2021 року було видано  1543 довідки різного 
характеру, 20 характеристок. Комісією з проведення обстеження матерільно- 
побутових умов проживання осіб проведено і складено 84 акти обстеження. 
Також проведено і складено 23 акти , щодо фактичного проживання осіб. 
    Надано 174 відповіді на листи вхідної кореспонденції. За Звітній період 
відбулося  4 громадських слухань.
    Проведено урочистості до річниці народження Т. Шевченка, святкові 
концерти до дня Незалежності в селах Нежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка та 
інші заходи. 
   Також багато робіт заплановано на наступний рік, усі пропозиції подано у 
«Програмі соціально- економічного розвитку Стрийської ТГ»

Староста                                                         М.Яхван.















І Н Ф О Р М А Ц І Я
про діяльність Дашавського старостинського округу за 10 місяців 2021 р

До старостинського округу входить 6 населених пунктів: смт Дашава, 
с.Олексичі, с.Гайдучина, с.Щасливе, с.Йосиповичі, с.Загірне. 
Станом на 1 листопада 2021р в населених пунктах старостинського округу 
зареєстровано 5227чол.та  1779 господарств.
       В старостинському окрузі працює 6 чоловік : діловоди – 3 чол., спеціаліст-
землевпорядник – 1чол., адміністратор – 1 чол. та староста населених пунктів, 
якими надаються послуги населенню згідно покладених на них функціональних 
обовязків.
         За звітний період  у старостинський округ звернулись 2800_ чол.з них: 
До працівника управління соціального захисту – 356 чол.,діловодами 
старостинського округу видано -1522_ довідок, спеціалістом-
землевпорядником прийнято 603 заяви, адміністратором прийнято _150____ 
чол. Крім того вчасно надавались змістовні відповіді на запити структурних 
підрозділів та відділів Стрийської міської ради та інших органів державної 
влади (згідно журналу вихідної інформації-297 відповідей). Працівниками 
старостинського округу проводиться робота по  роз’ясненню громадянам щодо 
нарахування та обов’язкової сплати земельного податку ,податку на майно та 
розповсюдження квитанцій .
За звітний період діловодами ,відповідальними за ведення військового обліку 
,проводилась  робота по оповіщенню призовників та військовозобов’язаних  в 
підпорядкованих населених пунктах.
Щоденно старостою проводиться прийом громадян по різних питаннях,яким 
надаються відповіді в усній та письмовій формі. Основними питаннями з якими 
звертаються громадяни залишаються питання які виникають при оформленні та 
переоформленні права власності на земельні ділянки, визначення меж цих 
земельних ділянок, оформлення права власності на майно ( зокрема питання 
присвоєння поштових адрес ), добросусідських відносин, питань соціального 
захисту, благоустрою та інше.
         Один раз на місяць старостою разом з землевпорядником та діловодом 
проводиться прийом громадян в населених пунктах, де були раніше сільські 
ради –с. Загірне та с.Йосиповичі. Основне завдання, яке стоіть перед 
працівниками старостинського округу на прийомі громадян- змістовно та 
вчасно вирішити проблему з якою звертаються  громадяни.
         Одним з найголовніших напрямків роботи старостинського округу є 
благоустрій населених пунктів.  Значну допомогу у вирішенні даного питання 
надають 2 працівники з благоустрою та тракторист, які закріплені за 
старостинським округом в питаннях забезпечення належного багоустрою 
населених пунктів ( обкошування територіі - парків, скверів, кладовищ, установ 
комунальноі власності, автобусних зупинок, дорожніх знаків і т.п.)
           Відповідно до програми соціально-економічного та культурного 
розвитку територіальноі громади на 2021  рік за 10 місяців ц.р. проведено:
Поточний ремонт вул.А.Шептицького в смт Дашава
Ямковий ремонт вул.Куліша та вул.Стуса в смт Дашава
Поточний ремонт вуличного освітлення с.Загірневул.Січових Стрільців
Капітальний ремонт покрівлі 16 квартирного ж/б с.Загірне вул.Грушевського,7



Заміна дерев*яних віконних прорізів на металопластикові в НД с.Загірне – 5 
шт.
Капітальний ремонт огорожі дошкільної дитячоі установи « Теремок» в смт 
Дашава
Капітальний ремонт віконних прорізів в головному корпусі НВК « Дашавський 
ДНЗ»
Виготолено ПКД :
на капітальний ремонт вул.Б.Хмельницького смт.Дашава
капітальний ремонт вул.Шевченка,
Гайдамацька с.Олексичі
Територія Дашавського старостинського округу займає площу 4788 га ,з яких 
1523,1486 га пайові землі,які використовують такі агроформування
-ФГ «АГРО-М2017»-131,0431га
-СФГ «Повернення»-186,6579га
-МПП «Обрій»-951,8640га
-ПП «Табака М.С.»-48,5162га
-ФГ «Агро-фест»-11,7174га
-ФГ «Гранда А.А.»-3,73 га
По Дашавському старостинському округу є вільні земельні ділянки ,які можуть 
бути надані громадянам для 
-будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та 
споруд в кварталі забудови с.Олексичі в кількості 29 шт.
-будівництва індивідуальних гаражів в кількості 64 шт.
-індивідуального садівництва  орієнтовною площею 3,00га
З метою збільшення дохідної частини бюджету рекомендуємо шляхом 
проведення аукціону відчужити обєкти нерухомості комунальної власності,а 
саме:
-Земельна ділянка кадастровий номер 4625382700:02:000:0048 в с.Загірне-
17,898га
- Земельна ділянка кадастровий номер 4625355300:01:007:0009 в
смт.Дашава по вул.Куліша-0,0300га
- Земельна ділянка кадастровий номер 4625355300:01:007:0013 в
смт.Дашава по вул.Стрийська-0,0100га
- Земельна ділянка кадастровий номер 4625355300:01:006:0036 в
смт.Дашава по вул.Ст.Бандери14а-0,0100га
- Земельна ділянка кадастровий номер 4625355300:01:007:0012 в
смт.Дашава по вул.Шевченка-0,03000га
- Земельна ділянка кадастровий номер 4625355300:05:000:0050 в
смт.Дашава масив «Ясінівці»-2,133га
- Земельна ділянка кадастровий номер 4625355300:05:000:0051 в
смт.Дашава масив «Ясінівці»-1,5524 га
-Нежитлова будівля народного дому в смт.Дашава вул.Ст.Бандери,11-403,0м.кв
-Нежитлове приміщення колишньої Стрийської районної лікарні в смт.Дашава 
вул.Пекар-Новицької-1408м.кв
-
Староста сіл Дашава, Олексичі, Гайдучина,
Щасливе, Йосиповичі, Загірне                                             Тарас Греськів









Староста Великодідушицького
старостинського округу 

І.Бардин

Звіт про роботу за період січень-жовтень 2021 року
Староста Великодідушицького старостинського округу інформує, що за 
пророблений період (січень-жовтень 2021 року) у селах округу були проведені 
наступні роботи:
с. В.Дідушичі
1. Ремонт вуличного освітлення в с. В.Дідушичі, було встановлено 25 нових 
світильників.
2. Проведена обрізка дерев, видалення кущів та облагородження території 
адміністративного будинку.
3. Біля адмінбудинку висаджено 20 кущів гібіскусів, 1 магнолія, 1кущ 
калини, 2 яблуні.
4. Відремонтовано лавки на стадіоні у с. В.Дідушичі.
5. Пофарбовано огорожу біля пам’ятника СічовихСтрільців в центрі села
6. Пофарбовано та відремонтовано 3 зупинки громадського транспорту.
7. Проводиться постійне прибирання біля пам’ятників СічовихСтрільців та      
Воїнам УПА  у с. В.Дідушичі .
8. Проведено поточний ремонт та відновлено водопостачання в 
адмінбудинку, встановлено санвузол.
9. Постійно проводиться обкошення трави на кладовищі. 
10. Біля кладовища встановлено 3 контейнери для сміття.
11. Постійно проводиться заміна ламп і світильників вуличного освітлення.
12. Розпочато капітальний ремонт даху Великодідушицької опорної   СЗОШ 
І-ІІІ ст.
13. Проведено ямковий ремонт в центральній частині села.
14. Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт  
вулиці Нижанківського.
     15. Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт  
даху садочку «Півник» по вул.С.Бандери, 3.
16.Проводиться благоустрій території в центральній частині села та на стадіоні.
17 .Створено  та зареєтровано громадську організацію «ФК «Сокіл»» 
М.Дідушичі
1. Установлено дитячий майданчик в центральній частині села.
2. Пофарбовано та відремонтовано дитячий майданчик біля школи.
3. Пофарбовано та відремонтовано 3 зупинки громадського транспорту.
4. Постійна заміна лампочок, замінено 10 світильників вуличного 
освітлення. 
5. Проводяться роботи по благоустрою стадіону .
6. Постійно проводиться обкошення території кладовища.
7. Біля кладовища встановлено 3 контейнери для сміття.

с.Угільня
1. Пофарбовано та відремонтовано дитячий майданчик біля народного дому.
2. Постійно проводиться обкошення та прибирання території кладовища.



3. Біля кладовища встановлено 2 контейнери для сміття.
4. Постійна заміна лампочок вуличного освітлення.
5. Здійснено роботи по відновленню огорожі кладовища.
6. Пофарбовано та відремонтовано 2 зупинки громадського транспорту.

Працівниками з благоустрою старостинського округу проводиться 
щоденне прибирання території адміністративного будинку с. В.Дідушичі. 
Належне утримання території забезпечено і в осінній період (прибирання 
листя). Постійно проводиться обслуговування дитячих майданчиків у селах 
Великодідушицького старостинського округу: прибирання сміття, обкошення 
території, візуальний огляд дитячих ігрових майданчиків на дефекти.

За періодсічень-жовтень було видано 881 довідку різного характеру,                         
15 витягів з погосподарських книг, 29 характеристик. Комісією з проведення 
обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб та   фактичного 
проживання осіб проведено і складено 44 акти обстеження. Працівником УСЗН 
прийнято 229 заяв від громадян на надання житлово-комунальних субсидій та 
оформлення допомоги малозабезпеченим сім»ям з дітьми. Надано 166 
відповідей на листи вхідної кореспонденції.
Згідно графіку проведено прийом 149 громадян стосовно різнихп итань (усі 
громадяни зафіксовані у журналі «Усні звернення громадян»). Деякі питання 
вирішено, інші - взято на контроль. Прийнято 15 письмових заяв і здійснено 
моніторинг стану їх дотримання, відповіді на скарги було вручено жителям 
особисто. Надавалися відповіді громадянам, які зверталися  на гарячу лінію.

Постійно ведеться табель обліку робочого часу робітників з благоустрою 
Стрийського МККП.
За звітний період проведено 6 громадських слухань. Проведено святкові 
концерти з нагоди Дня Незалежності України в селах округу та багато інших 
заходів.
Проведено святкування з нагородження грамотами та медалями  футболістів 
«ФК «Сокіл»  с. В.Дідушичі за зайняте І місце в чемпіонаті 1ліги .
Проведено святкування з нагородження грамотами та медалями  футболістів 
ФК « Свіча »  с. М.Дідушичі за зайняте І місце в чемпіонаті ІІ ліги .
Також багато робіт заплановано на наступний рік, а усі пропозиції подано у 
«Програмі соціально-економічного розвитку Стрийської ТГ».

Староста                                                      Ігор БАРДИН                              


