
У К Р А Ї Н А

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
 CТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

   10  березня 2022 р                           Стрий  № 64                                                                                                                                                                    

Про оплату енергоносіїв, використаних 
громадськими організаціями Cтрийської
міської територіальної громади  за рахнок
коштів  місцевого бюджету  на 2022рік. 

         Розглянувши клопотання громадської організації «Стрийська 
організація людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії», 
громадської  організації «Стрийська спілка інвалідів війни ветеранів 
Афганістану» про оплату за спожиті енергоносії, та відповідно  до рішення 
XVIII сесії VІІI демократичного скликання Стрийської міської  ради    «Про 
внесення змін до Програми «Фінансова підтримка громадських організацій 
осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників війни та інших громадських 
організацій» 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  
асигнування   для одержувачів бюджетних коштів на погашення фінансових 
зобов'язань по енергоносіях: 

1.1 Громадської організації «Стрийська організація людей з 
інвалідністю по зору «Генерація успішної дії»» в примішенні по вул. 
Виговського,8 м.Стрий ( площа  25,0 кв.м) -  за спожиту електроенергію  в 
сумі 15000,00грн.
          1.2  Громадській організації «Стрийська спілка інвалідів війни 
ветеранів Афганістану» в приміщенні  по вул.Матейка,7 (опалювальна площа 
77 кв.м)- в сумі 19800,00грн ,в т.ч:
 за спожитий газ (включаючи  розподіл газу)-15000,00грн  та за спожиту 
ел.енергію-4800,00грн.

 



 
          

2. Керівникам громадської організації Стрийська  організація людей з 
інвалідністю по зору «Генерація успішної дії», громадської  організації 
«Стрийська спілка інвалідів війни ветеранів Афганістану», щомісяця до 5 
числа подавати в управління  соціального захисту населення  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 осіб з інвалідністю,  
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» .

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

 
Міський голова      Олег КАНІВЕЦЬ


