
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року           Стрий                                 № 907

Про затвердження
«Програми благоустрою на 2022 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”, міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму благоустрою на 2022рік» згідно з Додатком №1.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно п.1 
даного рішення.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на першого заступника 
міського голови М. Дмитришина та 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).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                             Додаток №1
до рішення  ХVІІ сесії VIІІ 
демократичного скликання
Стрийської міської ради
від «»січня 2022року 
№

I. ПАСПОРТ
“Програми благоустрою на 2022 рік”.

1. Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального  
господарства  Стрийської міської 
ради 

2. Дата, номер документа
про затвердження програми Від 27.01.2022 р. №907

3.Розробник програми Управління житлово-комунального  
господарства  Стрийської міської 
ради

4.Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального 
господарства  Стрийської  міської 
ради, Стрийський МККП

5. Учасники програми Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств, 
Управління житлово-комунального 
господарства  Стрийської міської 
ради

6.Термін реалізації програми 2022рік

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми в 
2022р., тис. грн., всього, у тому числі:

49 900,00тис. грн.

7.1. коштів територіальної громади 49 900,00тис. грн.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Однією з найважливіших проблем є формування зовнішнього вигляду населених 

пунктів  Стрийської територіальної громади придання їм естетично привабливого вигляду, 
покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення 
безпеки життєдіяльності населення. 

ІІІ. Мета Програми.
Контроль за впорядкуванням та утриманням території населених пунктів Стрийської 

територіальної громади в належному стані, виконання робіт для забезпечення відповідного 
санітарно – епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території міста, реалізація 



заходів “Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської 
територіальної громадина 2022 рік”.



IV. Перелік завдань, заходів та показників  “Програми
благоустрою на 2022рік”

Фінансування
№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники на 

виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконавці заходу, 
показника Джерела Обсяги, тис. 

грн.
Очікуваний результат

2022рік
1. БлагоустрійСтрийської 

територіальної громади :
прибирання доріг, тротуарів, 
майданів, мостів, кладовища, парків, 
скверів, прибирання місць масового 
відпочинкуна річці Стрий, 
автобусних зупинок, 
утриманнягромадських туалетів, 
туалету на міському кладовищі,вивіз 
сміття з кладовищ, послуги з 
організації похоронгромадян без 
певного місця проживання, 
одиноких,  безрідних  ,невпізнаних 
трупів,утримання мережі  
зовнішньогоосвітлення вулиць 
,утримання сторожівна міському 
кладовищі, утримання автобусних 
зупинок (впорядкування, 
благоустрій, ремонтні роботи), 
утримання  та ремонт контейнерних 
майданчиків,водовідведення з 
тротуарів, доріг, місць загального 
користування, впорядкування узбічь  
доріг та дрібні ремонтні роботи, 
утримання пам’ятників, стел, в’їзних 
знаків, міського годинника, побілка 
вапняним розчином 
бордюрів,колесовідбійників 

Затрат
Обсяг видатків на 
благоустрій 
Стрийської ТГ, 
40 100,00 тис.грн.
Продукту
Кількість місяців 
проведення робіт з 
благоустрою – 12

Ефективності
Виконання робіт з 
благоустрою в 
розрахунку на 1 
місяць - 3341,67 
тис. грн.

Якості
 % виконання робіт

Протягом 
2022 року

Управління ЖКГ   
Стрийської МР, 

Стрийський 
МККП

БюджетТГ
40100,00

Забезпечення виконання 
робіт по благоустрою 
Стрийської ТГ 
відповідного санітарно-
епідеміологічного стану, 
естетичного 
впорядкування території.



поребриків, стовбурів дерев 
фарбування перил на мостах та 
під’їзних шляхах. Утримання та 
ремонт дитячих майданчиків 
,ремонт, фарбування та 
встановлення лавок. Догляд за 
деревами і кущами
(підживлення ,обрізування крон 
дерев і кущів,обрізка живої огорожі, 
вирізування сухих суків  і 
гілок,видалення аварійних дерев, 
кущів,пнів),догляд за газонами 
(підживлення, 
поливання,прополювання,косіння 
трави,збирання та вивезення 
скошеної трави,сміття та опалого 
листя), висаджування  квітів на 
квітниках та у декоративні вази, 
догляд за 
квітниками,косіння,коктування. 
Встановлення, монтаж та демонтаж 
вазонів – квітників на вуличних 
опорах. 
Інші роботи по благоустрою 
Стрийської територіальної громади, 
впорядкування та оформлення міста 
до святкування визначних 
державних , релігійних свят та 
інших масових заходів, ремонт та 
фарбування контейнерів для ТПВі їх 
перевезення ,виготовлення  та 
встановлення огородження дерев.
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2. Відшкодуваннявартостірозподілу та 
електроенергії(активноїтареактивної 
), 
спожитоїмережеюзовнішньогоосвітл
еннявулиць населених пунктів 
Стрийської територіальної 
громади,світлофорнимиоб’єктами, 
дорожнімизнаками, 
інформаційнимитабло, 
системоювідеонагляду.

Затрат
Обсягвидатків9800
,00тис.грн. 
Продукту
Кількістьвідшкодо
ваноїелектроенергі
ї, кВт -2041666,67

Ефективності
середнявартість 1 
кВтрозподілута  
1кВтактивної 
електроенергії4,80г
рн.

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГ  
Стрийської МР, 

Стрийський 
МККП

БюджетТГ 9800,00

Усього на етап або програму: 49 900,00

V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2022 рік Усього витрат на виконання 
Програми

Усього :
В тому числі :

- державний 
бюджет

- державні і обласні 
фонди

- бюджет 
територіальної 
громади

- субвенції інших 
бюджетів

49 900,00 тис. грн.

-

-

49 900,00тис. грн.

49 900,00тис. грн.

49 900,00тис. грн.

        Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування коштів управлінню 
ЖКГ Стрийської міської радита СМККП.
       Вході 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.
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VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
      Виконання завдань «Програмиблагоустрою на 2022рік» передбачено провести у 2022р. 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                                                                                                                                             Мар’ян БЕРНИК
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