
У К Р А Ї Н А

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17 лютого 2022                                    Стрий                                        №39

Про оплату енергоносіїв, використаних 
громадськими організаціями Стрийської 
міської територіальної громади за рахунок
коштів місцевого бюджету на 2022 рік

        Розглянувши клопотання  Міської асоціації інвалідів, Благодійного Фонду 
«Карітас Стрийської Єпархії УГКЦ» , Дому Святого Йосифа Згромадження Сестер 
– служебниць Непорочної  Діви Марії УГКЦ,   про оплату за спожиті енергоносії 
та відповідно  до рішення XVІ сесії VІІI демократичного скликання Стрийської 
міської  ради від 23.12. 2021 року № 790 «Про бюджет Стрийської міської 
територіальної громади на 2022 рік»  та  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконком міської ради
      В И Р  І Ш И В: 

1. Головному розпоряднику коштів Управлінню  соціального захисту 
населення Стрийської міської ради  (Н. Кукляк) протягом 2022 року виділяти  
асигнуваня   для одержувачів бюджетних коштів на погашення фінансових 
зобов'язань по енергоносіях: 

1.1 Міській  асоціації інвалідів в примішенні по пр. В.Чорновола,28,
м.Стрий (опалювальна площа  89,3 кв.м) -  за центральне опалення на суму 
45000,00грн.
          1.2 Благодійному Фонду   «Карітас Стрийської Єпархії Української Греко 
- Католицької Церкви» в приміщенні по вул. Дрогобицька, 61 м.Стрий 
(загальна площа  61,1 кв.м.) - за центральне опалення на суму 20000,00 грн .

1.3 Дому Святого Йосифа Згромадження  Сестер – служебниць в приміщенні  
по вулиці Б.Хмельницького, 7,м.Стрий (опалювальна площа 131,6 кв.м) -  за 
спожитий газ (вкл. розподіл газу) на суму 50000,00грн.
          
2. Керівникам Міської  асоціації інвалідів, БФ «Карітас Стрийської Єпархії 
УГКЦ»), Дому Святого Йосифа Згромадження Сестер – служебниць, щомісяця до 
5 числа подавати в управління  соціального захисту населення  Стрийської 



міської ради заявки на фінансування та  копії актів наданих  послуг на оплату 
енергоносіїв. 

3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування 
управління  соціального захисту населення  за  ТПКВКМБ 0813192 
«Фінансова  підтримка  громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість» .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  Христину ГРЕХ. 

 
 Перший заступник
 міського голови                                                                      Микола ДМИТРИШИН 


