
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 27 січня 2022 року Стрий          № 913

Про затвердження«Програми
природоохоронних заходів місцевого
значення”

Керуючись п.21 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 “Природоохоронних заходів місцевого значення” 
згідно з Додатком №1.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування відповідно до 
затвердженої програми.

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), 
зпитаньжитлово-комунальногогосподарства, 
комунальногомайнатаприватизації, зпитаньторгівлі, сферипослуг, 
зпитаньжитловоїполітикитаенергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1
до рішення ХVІІ сесії VIІІ
демократичного скликання
Стрийської міської ради
від “27”січня2022року 
№913

І. Паспорт
Програми “Природоохоронних заходів місцевого  значення”.

1. Дата, номер документа
про затвердження програми № 913 від 27.01.2022 р.

2. Розробник програми Управління житлово-комунального 
господарства Стрийської МР

3. Відповідальний виконавець програми управління житлово-комунального 
господарства Стрийської  МР, 
СМККП 

4. Учасники програми управління житлово-комунального 
господарства Стрийської МР, 
Стрийський МККП,
Підрядні організації, які будуть 
приймати участь у виконанні
Програми

5. Термін реалізації програми Протягом 2022року
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 
на 2022рік. 50,00 тис. грн

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Основними напрямками програми є :
- використання природних ресурсів;
- забезпечення екологічної безпеки ;
- реалізація державної політики України у галузі довкілля ;
- захист життя і здоров’я населення Стрийської територіальної громадивід 

негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного 
середовища ;

- досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

ІІІ. Мета Програми.
Програма включає до себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із 

залученням коштів місцевого бюджету, коштів державного та обласного фондів охорони 
навколишнього природного середовища, коштів природних фондів. Програма 
передбачає виконання основних  заходів організаційно-технічного характеру, які 
спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища, 
обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 
природніх ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

Відділами та управліннями міськвиконкому, керівникам підприємств, установ і 
організацій, всіх форм власності у своїй діяльності забезпечувати безумовне дотримання 
природоохоронного законодавства.



IV.  Перелік завдань, заходів та показників“Програми природоохоронних заходів місцевого значення ” 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 Обстеженнятакоригування

проекту 
«Захиствідпідтопленняпав
одковимиводамир. 
СвічатериторіїДідушицько
їсільськоїрадиСтрийськог
орайону" 
Львівськоїобласті»

Затрат
Обсягвидатківна проект
50,00тис.грн.

Продукту
Обстеженнятакоригуванняпрое
кту-1

Ефективності
СереднявартістьОбстеженнятак
оригуванняпроекту50,0тис.грн.;

Якості
% виконання

Протягом 
2022 року 

Управління житлово-
комунального господарства 

Стрийської МР

БюджетТГ 50,00 Забезпечення 
санітарно-
епідеміологічного 
благополуччя
територіальної 
громади.

Усього:
50,00



V. Ресурсне забезпечення “Програми природоохоронних заходів місцевого значення”

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

50,00 тис. грн.

-

-

50,00 тис. грн.

50,00 тис. грн.

50,00 тис. грн.

VI. Координація та контроль за ходом виконання “Програми природоохоронних заходів місцевого значення ”.
Звіт про виконання Програми подається щоквартально, щорічно фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та 

стратегічного планування Стрийського міськвиконкому за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним, та не пізніше 
ніж через місяць після завершення фінансового року. Відповідно до уточнення міського бюджету на 2022рік вносяться, відповідно, (якщо 
вони будуть) і зміни до Програми.

Секретар міської ради                                                                                                                                             Мар’ян БЕРНИК


