
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 27 січня 2022 року    Стрий              № 910

Про виконання Програми «Утримання та
розвиток доріг та дорожньої інфраструктури
на 2021 рік»

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила :

1.Затвердити Звіт про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури на 2021рік».

2. 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).  

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



                              Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані Програми “Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік”
 Затверджена рішенням сесії №109  від 28.01.2021 року ( із змінами ).
 Заплановане фінансування 23 579,60 тис.грн.

 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління ЖКГ Стрийської МР
            - Метою  Програми: покращення стану інфраструктури доріг Стрийської ТГ, придання естетично привабливого вигляду, покращення умов 
проживання мешканців. 
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№ 
з/п Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Плановане 
фінансуванн

я, тис.грн
Дата 

проведенн
я

Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), 
тис.грн

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 

1217461 2610 13 846,00 2021р. Утримання дорожніх знаків і 
турнікетів – 741,842тис. грн.
Утримання світлофорів – 428,962 
тис. грн.
Утримання мереж дощової 
каналізації – 1093,075 тис. грн.
Утримання доріг в осінньо-зимовий 
період – 3962,082 тис. грн.
Вивезення дорожнього змету– 
306,440 тис. грн.
Утримання доріг (ліквідація 
ямковості) – 6726,481 тис. грн.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ-
417,328тис.грн.
Нанесення розмітки – 169,790 тис. 
грн.

1217461 2610 13 846,00



2.

3.

4.

доріг та місць загального 
користування в осінньо - 
зимовий період, утримання 
доріг в зимовий період 
(ліквідація ямковості) 
здійснення технічного 
нагляду за влаштуванням 
дорожньої розмітки.

Забезпечення проведення 
поточного ремонту об’єктів 
транспортної інфраструктури

Влаштування зовнішнього 
освітлення автомобільної 
дороги загального 
користування державного 
значення М-06 Київ-Чоп км 
612+910-км 618+350 поблизу 
м.Стрий

Виготовлення паспортів доріг:
вул. Мірчука м. Стрий,
вул. Вишнева с.Лотатники, 
вул. С.Бандерис.Лотатники, 
вул. І.Франка в с.Бережниця, 
вул. Л.Українки в 
с.Бережниця, 
вул. Грушевського в 
с.Бережниця, 
вул. Спортивна в с. 
Бережниця, 
вул. Нова с. Кавсько, 
вул. Лісовій в с.Угерсько, 

1217461

1217461

1217461

2240

2281

2240

7620,63

100,00

1771,17

Проведено поточний ремонт об’єктів 
транспортної інфраструктури 
Стрийської ТГ на суму 6689,714 тис. 
грн.

-

Виготовлено паспорти доріг ( 23 шт.) на 
суму 414,00 тис. грн. 
вул. Мірчука м. Стрий,
вул. Вишнева с.Лотатники, 
вул. С.Бандерис.Лотатники, 
вул. І.Франка в с.Бережниця, 
вул. Л.Українки в с.Бережниця, 
вул. Грушевського в с.Бережниця, 
вул. Спортивна в с. Бережниця, 
вул. Нова с. Кавсько, 
вул. Лісовій в с.Угерсько, 
вул. Шевченка в с.Угерсько, 
вул. Л. Українки в с. Пукеничі, 

1217461

1217461

1217461

2240

2281

2240

6689,814

0,00

1771,17



вул. Шевченка в с.Угерсько, 
вул. Л. Українки в с. 
Пукеничі, 
вул. 
Б.Хмельницькогос.Дашава,
вул. Церковна в с.Кути, 
вул. С.Бандери в с.Луги, 
вул. Грушевського в с. 
Пукеничі,
вул. Сонячна в с.Добряни, 
вул. І.Сірка в с.Добірвляни,
вул. Гайдамацька в с.Піщани, 
вул. Л.Українки в с.Стриганці, 
вул. Професора Білика в 
с.Верчани, 
вул. І.Франка в 
с.ЛаниСоколівські, 
вул. І.Франка в с.Стрілків, 
вул.Шевченка в с.Олексичі.

Виготовлення документації на 
поточний (середній) ремонт 
дороги С 140809 Слобідка-
Журавно

Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
поточний(середній) ремонт 
дороги С141813 Баня 
Лисовицька-Лани Соколівські

Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
поточний(середній) ремонт 
дороги С 141818 Стрілків-
Дідушичі

1217461 2240

вул. Б.Хмельницькогос.Дашава,
вул. Церковна в с.Кути, 
вул. С.Бандери в с.Луги, 
вул. Грушевського в с. Пукеничі,
вул. Сонячна в с.Добряни, 
вул. І.Сірка в с.Добірвляни,
вул. Гайдамацька в с.Піщани, 
вул. Л.Українки в с.Стриганці, 
вул. Професора Білика в с.Верчани, 
вул. І.Франка в с.ЛаниСоколівські, 
вул. І.Франка в с.Стрілків, 
вул.Шевченка в с.Олексичі.

Виготовлення документації на 
поточний (середній) ремонт дороги С 
140809 Слобідка-Журавно

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на поточний(середній) 
ремонт дороги С141813 Баня 
Лисовицька-Лани Соколівські

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на поточний(середній) 
ремонт дороги С 141818 Стрілків-
Дідушичі

Виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань для об’єкта 
«Поточний(середній) ремонт 
автомобільної дороги загального 

1217461 2240



Виконання інженерно-
геодезичних вишукувань для 
об’єкта «Поточний(середній) 
ремонт автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення С141811 
Угерсько_кути 00+000-
10+400»

Виконання інженерно-
геологічних вишукувань для 
об’єкта «Поточний(середній) 
ремонт автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення С 141811 
Угерсько-Кути 00+000-
10+400»

Виготовлення проектно-
кошторисної документації для 
об’єкта «Поточний (середній) 
ремонт  автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення С141811 
Угерсько-Кути 00+000-
10+400»

Виконання інженерно-
геодезичних вишукувань для 
об’єкта «Поточний(середній) 
ремонт автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення О141502 
Жидачів-Верчани км13+400—
24+900»

Виконання інженерно-

користування місцевого значення 
С141811 Угерсько_кути 00+000-
10+400»

Виконання інженерно-геологічних 
вишукувань для об’єкта 
«Поточний(середній) ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С 
141811 Угерсько-Кути 00+000-
10+400»

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для об’єкта «Поточний 
(середній) ремонт  автомобільної 
дороги загального користування 
місцевого значення С141811 
Угерсько-Кути 00+000-10+400»

Виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань для об’єкта 
«Поточний(середній) ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення 
О141502 Жидачів-Верчани 
км13+400—24+900»

Виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань для об’єкта 
«Поточний(середній) ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення 
О141803 Стрий-Журавне км0+000 -
11+500»

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для об’єкта «Поточний 



геодезичних вишукувань для 
об’єкта «Поточний(середній) 
ремонт автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення О141803 
Стрий-Журавне км0+000 -
11+500»

Виготовлення проектно-
кошторисної документації для 
об’єкта «Поточний (середній) 
ремонт  автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення О140502 
Жидачів-Верчани км13+400—
24+900»

Виготовлення проектно-
кошторисної документації для 
об’єкта «Поточний (середній) 
ремонт  автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення О141803 
Стрий-Журавне км0+000 -
11+500»

Експертиза кошторисної 
документації по об’єкту 
«Поточний середній ремонт  
автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення О140502 
Жидачів-Верчани на ділянці 
км13+400—24+900 Львівської 
області»

Експертиза кошторисної 

(середній) ремонт  автомобільної 
дороги загального користування 
місцевого значення О140502 
Жидачів-Верчани км13+400—
24+900»

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації для об’єкта «Поточний 
(середній) ремонт  автомобільної 
дороги загального користування 
місцевого значення О141803 Стрий-
Журавне км0+000 -11+500»

Експертиза кошторисної документації 
по об’єкту «Поточний середній 
ремонт  автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення О140502 Жидачів-Верчани 
на ділянці км13+400—24+900 
Львівської області»

Експертиза кошторисної документації 
по об’єкту «Поточний середній 
ремонт  автомобільної дороги 
загального користування місцевого 
значення О141803 Стрий-Журавне на 
ділянці км0+000—11+500 Львівської 
області»

експертиза кошторисної 
документації по об’єкту: 
«Виготовлення проєктно-
кошторисної документації по 
влаштуванню кільця на перехресті 
вул. Шевченка вул. Коновальця м. 
Стрий (поточний середній ремонт)  



5.

документації по об’єкту 
«Поточний середній ремонт  
автомобільної дороги 
загального користування 
місцевого значення О141803 
Стрий-Журавне на ділянці 
км0+000—11+500 Львівської 
області»
експертиза кошторисної 
документації по об’єкту: 
«Виготовлення проєктно-
кошторисної документації 
по влаштуванню кільця на 
перехресті вул. Шевченка 
вул. Коновальця м. Стрий 
(поточний середній ремонт)  

Розробка проектів організації 
дорожнього руху по вулицях
Майдан Ринок, Успенська  
(БолехівськадоМлинарська), 
Зелена (відКорчакадовул. 
Успенська), Хмельницького 
(Дубравського - Валова), 
Андрусяка, Валова, 
Незалежності, 
ГероївНебесноїСотні, 
Міхновського, Людкевича, 
П.МирногоДубравського, 
Народна, Поштова, Мазепи, 
Осмомисла, Кравецька, 
Корчака

Технічне обстеження 
Моршинського мосту

1217461 2240

143,80

Розробка проектів організації 
дорожнього руху по вулицях
Майдан Ринок, Успенська  
(БолехівськадоМлинарська), Зелена 
(відКорчакадовул. Успенська), 
Хмельницького (Дубравського - 
Валова), Андрусяка, Валова, 
Незалежності, ГероївНебесноїСотні, 
Міхновського, Людкевича, 
П.МирногоДубравського, Народна, 
Поштова, Мазепи, Осмомисла, 
Кравецька, Корчака- 113,233 тис. грн.

Технічне обстеження Моршинського 
мосту -49,00 тис. грн.

1217461 2240 113,233



6.

7.

Технічне обстеження мосту 
через р.Сукіль на дорозі 
загального користування 
місцевого значення С141813 
Баня Лисовицька-Лани 
Соколівські

1217441

1217441

2240

2240

49,00

49,00

Технічне обстеження мосту через 
р.Сукіль на дорозі загального 
користування місцевого значення 
С141813 Баня Лисовицька-Лани 
Соколівські -49,00тис.грн.

1217441

1217441

2240

2240

49,00

49,00

Всього 23 579 ,60 22 518,217

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 13846,00 Тис.грн. 13846,00 Стрийський МККП
2 8672,217 Тис.грн. 8672,217 УЖКГ

*- отримувач коштів
 перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми



4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за 
звітний період: 

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення,тис.грн.

у тому числі: у тому числі: у тому числі:№ 
з/п Показники

Одини
ця 

виміру

Джерело 
інформації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загаль
ний 

фонд

спец. 
фонд

 1 Показники 
затрат

Тис.грн. акти вик.роб. 13846,00 13846,00 0,00 13846,00 13846,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Показники 
затрат

Тис.грн. акти вик.роб. 7620,30 7620,30 0,00 6689,814 6689,814 0,00 930,486 930,486 0,00

3 Показники 
затрат

Тис.грн. акти вик.роб. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

4 Показники 
затрат

Тис.грн. акти вик.роб. 1771,17 1771,17 0,00 1771,17 1771,17 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Показники 
затрат

Тис.грн. акти вик.роб. 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00

6 Показники 
затрат

Тис.грн акти вик.роб. 49,00 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Показники 
затрат

Тис.грн акти вик.роб. 49,00 49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

Керівник установи головного розпорядника коштів                                                                                                Ігор ПАСТУЩИН


