
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ, VІIІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня 2022 року                      Стрий              № 917

Про затвердження Програмидогляду 
за внутрігосподарською інженерною
інфраструктурою меліоративних систем 
територіальної громади  Стрийської 
міської ради на 2022-25 роки

 Розглянувши клопотання виконавчого комітету Стрийської міської 
ради керуючись ч.3 ст.91 Бюджетного кодексу України, п.22ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська рада
ВИРІШИЛА:

1.ЗатвердитиПрограму догляду за внутрішньогосподарською 
інженерною інфраструктурою меліоративних систем територіальної громади 
Стрийської міської ради на 2022-2025 роки  (далі – Додаток), що додається.

2.  Виділити з бюджету Стрийської міської ради на 2022-25 роки кошти 
на виконання Програми.

3.Фінансовому управлінню Стрийської міської ради Л.Коваль провести 
фінансування відповідно до затвердженої Програми.

4.  Виконавчому комітету Стрийської міської ради забезпечити 
реалізацію передбачених Програмою заходів.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина та постійні депутатські комісії з 
питань промисловості, транспорту, доріг, сільського господарства, 
підприємництва, інвестицій, розвитку територій та туризму ( 
М.Карпінський), планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (С.Ковальчук) .

Міський голова                                                        Олег  КАНІВЕЦЬ



Затверджено:

міський голова м.Стрия

__________Олег КАНІВЕЦЬ

Програма догляду за внутрішньогосподарською інженерною 
інфраструктурою меліоративних систем територіальної громади 
Стрийської міської ради на 2022-2025 роки

Погоджено Погоджено

Голова постійної комісії Голова постійної комісії з питань

з питань планування, фінансів, бюджету        промисловості, транспорту, доріг, сільського 

та соціально-економічного розвитку господарства, підприємництва,інвестицій,розвитку

 територій та туризму

_____________ С.Ковальчук ______________ М.Карпінський

«____» ___________ 2022 рік «____» ___________ 2022 рік

Погоджено Погоджено

Перший заступникміського голови                      Начальник фінансового управління

_____________ М.Дмитришин _____________ Л.Коваль

«____» ___________ 2022 рік «____» ___________ 2022 рік

Погоджено Погоджено

Начальник відділу економічного                      Начальник  відділу промисловості,

розвитку та стратегічного планування            аграрної політики та  підприємництва

____________ Г.Баран ____________ В. Лесів

«____» ___________ 2022 рік «____» ___________ 2022 рік

м.Стрий

2022 рік



ПРОГРАМА
догляду за внутрішньогосподарською інженерною інфраструктурою 

меліоративних систем територіальної громади Стрийської міської ради  
на 2022-2025 роки

 
 

Програма догляду за внутрішньогосподарською інженерною 
інфраструктурою меліоративних системтериторіальної громади Стрийської 
міської ради в 2022-25 роки спрямована на виконання Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695,  Стратегії розвитку 
Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року, 
затвердженої рішенням Стрийської міської  ради від 23.12.2021 № 788 та 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської 
міської  ради на 2022 рік, затвердженої рішенням Стрийської міської  ради 
від 23.12.2021 № 792

Аналіз проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
 
         На території територіальної громади Стрийської міської ради  
меліоративними системами обслуговується 18183,0 гектарів 
сільськогосподарських угідь .Частка осушених сільгоспугідь в загальній 
площі сільськогосподарських угідь району становить 57, 4 відсотка.
         Будівництво меліоративних систем здійснювалось за кошти державного 
бюджету колишнього СРСР. Інженерна інфраструктура 
внутрішньогосподарської меліоративної мережі перебувала на балансі 
колективних сільськогосподарських підприємств. Під час реформування 
даних підприємств та розпаювання земель основні меліоративні фонди було 
передано на баланс підприємств правонаступників. Коштів на догляд за 
внутрішньогосподарською меліоративною мережею  не виділялось, що 
привело до замулення каналів, заростання їх чагарником та деревами, 
руйнування водопропускних споруд.
         З метою збереження меліоративних систем побудованих за рахунок 
державних капітальних вкладень Законом України «Про колективне 
сільськогосподарське підприємство» було передбачено безоплатну передачу 
внутрішньогосподарських меліоративних систем у комунальну власність.
         На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 
року № 1253 «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну 
власність обєктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі 
незавершеного будівництва, а також внутрігосподарських меліоратитвних 
систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали 
паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс 
підприємств-правонаступників» внутрішньогосподарську меліоративну 



систему було передано комунальну власність тодішніх органів місцевого 
самоврядування .
         У зв’язку з дефіцитом місцевих бюджетів коштів на утримання 
внутрішньогосподарської меліоративної мережі не виділялось.

З 2020 року внутрішньогосподарська меліоративна мережа перейшла в 
комунальну власність територіальної громади Стрийської міської ради.
         Для підтримки роботи інженерної інфраструктури 
внутрішньогосподарської меліоративної мережі необхідно забезпечити 
стабільне фінансування з міського бюджету та інших джерел.
         У Програмі передбачається виконання робіт з утримання 
внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем 
із залученням фінансових, людських ресурсів.
 
Мета Програми
 
         Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на покращення 
технічного стану внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури 
меліоративних систем, забезпечення надійного регулювання водно-
повітряного режиму на осушених землях, запобігання їх та прилеглихдо них 
населених пунктів підтопленню та затопленню під час повеней та паводків, 
підвищення врожайності сільськогосподарських культур на цих землях, а 
також покращення їх еколого-меліоративного стану.
 
Шляхи і засоби розв’язання проблеми,
обсяги та джерела фінансування Програми
 
         Внутрішньогосподарська меліоративна мережа, яка обслуговує осушені 
площі територіальної громади складається з 537,39 кілометрів каналів, 20,12 
кілометрів дамб обвалування, 443 штук гідротехнічних  споруд на каналах,48 
штук шлюзів регуляторів.
         Роботи за Програмою будуть виконуватись за кошти міського  бюджету 
та інших джерел фінансування, (кошти власників та орендарів осушених 
земель) не заборонених чинним законодавством.
         За кошти міського бюджету та інших джерел проводитимуться наступні 
роботи:
         - очистка меліоративних каналів від замулення та розрівнювання 
кавальєрів; ремонт гідротехнічних споруд.
                 - видалення чагарників, дерев та трав’янистої рослинності на 
меліоративних каналах.
         Програмою передбачено виконання робіт з видалення чагарників, дерев 
та трав’яної рослинності на меліоративних каналах , очистка меліоративних 
каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів, ремонту  гідротехнічних 
споруд .
         Ремонтно-відновлювальні роботи на внутрішньогосподарській 
меліоративній мережі будуть виконуватись на попередньо визначених 



об’єктах згідно із графіком виконання робіт, затвердженим виконавчим 
комітетом
         Приймання виконаних робіт буде здійснювати виконавчий комітет 
Стрийської міської ради за обов’язкової присутності старости відповідного 
старостинського округу, на території якого виконувались меліоративні 
заходи та землекористувача (землевласника) або їх представників.
 

Результати реалізації Програми
 
         Реалізація Програми сприятиме:
         - відновленню , догляду та належним утриманням  
внутрішньогосподарської інженерної  інфраструктури меліоративних систем;
         - ефективному використанню осушених сільськогосподарських угідь 
(проведення посіву сільськогосподарських культур в оптимальні строки, 
регулювання водно-повітряного режиму протягом вегетації 
сільськогосподарських культур);
         - мінімізації збитків, що завдаються шкідливою дією вод населенню та 
сільському господарству.
 
Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
         Контроль за ходом виконання Програми та відповідальність за цільове 
використання коштів покладається на виконавчий комітет Стрийської міської 
ради 
 
 
 
 

Начальник відділу промисловості,

аграрної політики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ

 
 



 Додаток 1до програми

ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ

догляду за внутрішньогосподарською інженерною інфраструктурою 
меліоративних систем територіальної громади Стрийської міської ради  

на 2022-2025 роки
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

від 27 січня 2022 р № 917

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради

4. Співрозробники Програми Сільськогосподарські підприємства

5. Відповідальні виконавці 
Програми 

Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради

6. Учасники Програми 5. Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств

7. Термін реалізації Програми 2022-2025 рр.

8. Джерела фінансування 
Програми

Міський бюджет Стрийської міської ради

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 

1200 тис. грн. 9.

у тому числі: 2022 2023 2024 2025

9.1. коштів місцевого бюджету 300 тис. 
грн.

300 тис. 
грн.

300 тис. 
грн.

300 
тис. 
грн.

9.2. коштів інших джерел - - -

Начальник відділу промисловості,
аграрної політики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ

Додаток 2 до програми



Ресурсне забезпечення 

ПРОГРАМИ догляду за внутрішньогосподарською інженерною 
інфраструктурою меліоративних систем територіальної громади 
Стрийськоїміської ради  на 2022-2025 роки

Етапи виконання Програми

                                                                                                           тис. грн.

Показники 
витрат:

2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. Всього

Міський бюджет 300 300 300 300 1200

Кошти не 
бюджетних 
джерел

- - - - -

РАЗОМ

Начальник відділу промисловості,

аграрної політики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ



Додаток 3до програми

Напрямки діяльності та заходи Програми догляду за 
внутрішньогосподарською інженерною інфраструктурою меліоративних 
систем територіальної громади Стрийської міської ради  на 2022-2025 роки

Орієнтовні  щорічні обсяги 
фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний 
результат

№ 
п/
п

Перелік заходів 
програми

Строк 
викон
ання 

програ
ми

Відповідальний 
виконавець

Джерела 
фінансуван

ня

2022 2023 2024 2025

1 Очистка 
меліоративних 
каналів від 
замулення та 
розрівнювання 
кавальєрів,Ремо
нт 
гідротехнічних 
споруд 
,Видалення 
чагарників, 
дерев та 
трав’яної 
рослинності на
меліоративних 
каналах

2022
-

2025

Міський комбінат 
комунальних 
підприємств

Міський 
бюджет

300 300 300 300

  Належне утримання  
внутрішньогосподарської 
інженерної  
інфраструктури 
меліоративних систем;
-ефективне використання 
меліорованих 
сільськогосподарських 
угідь (проведення посіву 
сільськогосподарських 
культур в оптимальні 
строки, регулювання 
водно-повітряного 
режиму протягом 
вегетації 
сільськогосподарських 
культур);
         - мінімізація збитків, 
що завдаються 
шкідливою дією вод 
населенню та сільському 
господарству.
 

Начальник відділу промисловості,

аграрної політики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ


