
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року     Стрий                                  № 915

Прозатвердження «Програми фінансової 
підтримки міських комунальних підприємств
таздійснення внесків до їх статутних фондів
на 2022 рік»

Керуючись п.п. 22 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програмуфінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 рік», (далі- 
Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (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), 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 
До Програми фінансової підтримки
міських комунальних підприємств та
здійснення внесків до їх статутних 
фондів на 2022 рік

1.ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств
та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми Управління ЖКГСтрийської МР

2.Дата, номер документа
про затвердження програмивід 27.01.2022р.№ 915

3. Розробник програми УправлінняЖКГСтрийськоїМР

4. Відповідальний виконавець 
Програми УправлінняЖКГ, СтрийськоїМРКПСтрийводоканал, 

Стрийський МККП,КП «Водоканал Плюс», КП УК 
«Комфортний Стрий»

5.Учасники програми КП«Стрийводоканал»,Стрийський МККП, КП 
«Водоканал Плюс», КП УК «Комфортний Стрий»

6. Термін реалізації програми 2022р.
7.Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, на 2022р.,тис. грн., 
всього, 15 173,00тис.грн.
у тому числі:

7.1. кошти бюджету 
      територіальної громади     15 173,00тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та 
перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і 
споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Забезпечення обліку 
використання виробленої теплової енергії споживачами, її фактичні об’єми. Вжиття заходів для 
виробництва та реалізації населенню міста якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

ІІІ. Мета Програми.
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-
комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво. Визначення фактичного, пропорційно визначеного 
споживання теплової енергії, недопущення втрати відповідного теплового режиму. 
Оздоровлення фінансового стану комунального підприємства міста, яке забезпечує населення 
питною водою, шляхом покриття збитків отриманих за результатами господарської діяльності, 
за рахунок наданої фінансової підтримки з міського бюджету.



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми

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
1.1 Поповнення  статутного фонду 
міського комбінату комунальних  
підприємств на придбання:

Обсягвидатків9133,00тис.г
рн.
Продукту
Кількість обладнання, що 
планується придбати -33

Ефективності
Середня вартість 
обладнання  -
276,76тис.грн.;

Якості
% придбання обладнання 
до запланованої кількості

Протягом 2022 
року

Управління ЖКГ 
Стрийської МР

Стрийський МККП

Бюджет 
територіальн

ої громади
9133,00

-мотокоси (3шт.) 78,00

-бензопили (2шт.) 42,00
-висоторіза (2шт.) 42,00
-косарки роторної 38,00
-косарки дорожньої 550,00
-автогідропідйомника АТ 18 (або 
еквівалент)

2400,00

- навісного обладнання  - Ямобур 35,00
-
установкидлянанесеннядорожньоїро
зміткизпричіпнимобладнанням

720,00

-
системиуправліннязовнішнімосві
тленням SEA CУГО

175,00

1.

-кабінитуалетноїмобільної (4 шт.) 88,00

Забезпечення 
стабільності роботи 
комунального 
підприємства, згідно 
функціонального 
призначення



-трактора LOVOL FT 504 NAC (5 
шт.)

2497,50

- причіпутракторного (5 шт.) 497,50
- самоскидаМАЗ 555025 
(абоеквівалент) зсніговимвідвалом

1680,00

-пилососудлялистя ARPAL ПЛ-
400БД (абоеквівалент)

85,00

-косаркироторної (5 шт.) 205,00

1.2 Поповнення статутного 
фонду КП «Стрийводоканал»  на 
придбання основних засобів:

Обсягвидатків2531,00тис.г
рн.
Продукту
Кількість обладнання, що 
планується придбати -14

Ефективності
Середня вартість 
обладнання  -
180,78тис.грн.;

Якості
% придбання обладнання 
до запланованої кількості

Протягом 2022 
року

УправлінняЖКГСтрийськ
оїМР

КП «Стрийводоканал»

Бюджеттерит
оріальноїгро
мади

2531,00

- 
насосногоагрегатуконсольноготи
пуGrundfos 18,5 кВт. Q=88 м3/h, 
H=52,6m. NK 50-
200/210AA2F2AESBAQEPW1

200,00

- 
вантажноготранспортногозасобуз
дизельнимдвигуномвнутрішньог
озгорання, 
зкориснимвантажнимпростором 
3,6 М3, тавантажопідйомністю  
785 кг. Fordtransitconnect 1.5 
ecoblue L2(LWB)

850,00

- 
насоснихстанціївертикальноговс
тановленняGrundfosHyMS / G 
2CR 05-10 3x400/50 DL 3од. 
наВНСтретьогопідйому

450,00

Забезпеченнястабіл
ьностіроботикомун
альногопідприємст
ва, 
згіднофункціональ
ногопризначення



- насосногоагрегатуСМ125-80-
315/4азелектродвигуном  18,5 
кВт/1500 об/хв. наКНС 
«Грабовецька»

58,00

-
частотнихперетворювачівNVF2G
-45/PS4  45кВт – 2 од.

120,00

-частотнихперетворювачів 
NVF2G-55/PS4  55 кВт – 2 од.

130,00

-
проливноїустановкидляповіркив
итратомірівталічильниківрідини

250,00

-насоснийагрегатСМ125-80-
315/4азелектродвигуном  18,5 
кВт/1500 об/хв. наКНС «Грабця»

58,00

-насоснийагрегат 2СМ150-125-
315/4 зелектродвигуном  37 кВт. 
наКНС «Промзона»

95,00

-
причепадляперевезенняспецтехні
ки

320,00

1.3Поповнення статутного 
капіталу КП «Водоканал Плюс» 
для придбання:

Обсягвидатків2060,00тис.г
рн.
Продукту
Кількість обладнання, що 
планується придбати -16

Ефективності
Середня вартість 
обладнання  -
128,75тис.грн.;

Якості
% придбання обладнання 
до запланованої кількості

Протягом 2022 
року

Управління ЖКГ 
Стрийської МР
КП «Стрийводоканал»

Бюджеттерит
оріальноїгро
мади

2060,00 Забезпечення 
стабільної роботи 
комунального 
підприємства

-частотних перетворювачів 50,00



потужністю 18,5 кВт для 
водозабору (Дашава) (2 шт.)
-лічильників обліку води для 
свердловин (Дашава, Ланівка, 
Кавсько, Угерсько) (4 шт.)

110,00

-глибинних насосів для 
свердловин (Угерсько, Кавсько) 
(4 шт.)

90,00

-насосного агрегату для очисних 
споруд (Угерсько)

80,00

-насоса для КНС (Угерсько) 40,00
-мотопомпи (HONDA WT20XK4) 35,00
-дизельного генератора 
(HYNDAI 6000 LE-3)

45,00

-модульної споруди для 
свердловини с.Кавсько

110,00

каналопромивного комплексу 
(гідродинамічної установки) на 
базі автомобіля

1500,00

1.4 Поповнення статутного 
капіталу КП УК «Комфортний 
Стрий» для придбання:

Обсягвидатків1371,00тис.г
рн.
Продукту
Кількість обладнання, що 
планується придбати -13

Ефективності
Середня вартість 
обладнання  -
105,46тис.грн.;

Якості
% придбання обладнання 
до запланованої кількості

Протягом 2022 
року

Управління ЖКГ 
Стрийської МР КП 
УК «Комфортний 
Стрий»

Бюджет 
територіальн
ої громади

1371,00

-шассі Газель, Бортова, Дубль 
кабіна

678,00

-мотокоси (4 шт.) 104,00
-бензопили (2шт.) 42,00
-висоторіза (2 шт.) 42,00
-автомобіля "Dacia" "Dokker" 397,00
-прочисної каналізаційної 
машини Rothenberger (2 шт.)

80,00

-риштування 28,00



2.  Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю, а саме:

- послуги з організації 
віртуальної 
диспетчерської служби 
для моніторингу подій 
житлово-комунального 
господарства Стрийської 
територіальної громади;

Затрат
Обсягвидатків78,00тис.грн.
Продукту
Кількість послуг впродовж 
року -12

Ефективності
Вартість послуг на місяць -
6,50тис.грн.;

Якості
% надання послуг

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГСтри
йськоїМР

Бюджеттерит
оріальноїгро
мади

78,00 Забезпечення 
оперативного 
реагування на 
звернення щодо 
житлово-
комунальних 
питань;зворотній 
зв’язок з 
мешканцями 
міста;контроль за 
наданням 
населенню якісних 
комунальних 
послуг; контроль за 
виконанням 
порушених у 
зверненнях питань; 
сприяння співпраці 
з комунальними 
підприємствами 
Стрийської ТГ; 
ліквідації аварійних 
та надзвичайних 
ситуацій

Усього: 15 173,00

V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2022рік Усього витрат на виконання 
Програми

Усього :
В тому числі :

- державний бюджет
- державні і обласні 

фонди
- бюджет ТГ
- субвенції інших 

15 173,00  тис. грн.

-

-

15 173,00  тис. грн.

15 173,00  тис. грн.

15 173,00 тис. грн.



бюджетів

Цільове фінансування Програми здійснюється згідно плану заходів на її проведення та в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  
шляхом  спрямування   коштів Управлінню ЖКГ Стрийської МР, та СМККП, КП « Стрийводоканал», КП «Водоканал Плюс», КП УК 
«Комфортний Стрий».
       Вході реалізації заходів Програми можливі корегування, 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 фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів 

на 2022 рік»передбачено провести у 2022 р. 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


