
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

4 квітня 2022 року                     Стрий                                            № 1047

Про виконання Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської територіальної 
громади на 2021 рік

Відповідно до пункту 9 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської 

територіальної громади на 2021 рік, міська рада 

вирішила:

1. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік взяти до відома 

(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови М.Дмитришина, заступників міського голови 

А.Стасіва,  М.Журавчака, Х.Грех та депутатську постійну комісію питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(С.Ковальчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1 до рішення ХХсесії 

VІІІ демократичного скликання 

№ 1047 від 04.04.2022 р.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СТРИСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  на 2021 рік

Кошти бюджету розвитку в сумі 112,6 млн. грн. профінансовано на 
капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію об’єктів Стрийської 
територіальної громади та придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування.

Поповнено статутний фонд комунальних підприємств громади в сумі 
14,9 млн. грн. Профінансовано роботи з благоустрою території громади на 
суму 42,9 млн. грн., поточний ремонт на суму 8,6 млн. грн. та роботи по 
утриманню дорожнього господарства в сумі 13,8 млн. грн.

По капітальному ремонту вулиць за рахунок спецфонду 
профінансовано робіт на суму 10,8 млн. грн.

Профінансовано роботи по капітальному ремонту житлового фонду 
на суму 1,1 млн. грн.

ОСВІТА

За кошти бюджету розвитку, відповідно до Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської 
територіальної громади у 2021 році в закладах освіти:
-СЗШ №1 – проведено капітальний ремонт харчоблоку корпусу по 
вул.Незалежності,11 на суму 624 тис.грн.,придбано лічильник РГК-40 для 
корпусу №1 на суму 42 тис.грн.;
-ССШ №4 – капітальний ремонт даху  на суму 200 тис.грн.;
-СЗШ №6 –проведено капітальний ремонт частини фасаду на суму 561 
тис.грн. та поточний ремонт підлоги у спортзалі з поліуритановим 
покриттям на суму 198 тис. грн., виготовлено ПКД на реконструкцію 
системи опалення приміщень школи для роботи з тепловим насосом на 
суму 48,6тис.грн. та будівництво мультифункціонального спортивного 
майданчика на суму 50 тис.грн.;
-ЗЗСО №9- проведено капітальний ремонт підлоги на коридорі  ІІ, ІІІ 
поверхів на суму 874,6 тис.грн.; 
- школа – сад №12 –капітальний ремонт системи опалення на суму 337 
тис.грн.;
-гімназія ім. Митрополита А. Шептицького – проведено капітальний 
ремонт даху навчального корпусу по вул.Гайдамацькій,11 на суму 928 тис. 
грн.;
-ДНЗ №2 – капітальний ремонт даху харчоблоку на суму 698 тис.грн.;
-ДНЗ №6 – завершено капітальний ремонт огорожі на суму 143 тис.грн.;
-ДНЗ №11 – проведено капітальний ремонт харчоблоку на суму 580 
тис.грн.; 
-ДНЗ №14 – придбано трьохкамерну жарочну шафу на суму 21 тис.грн.;
-ДНЗ №15 – придбано 6-ти камфорну плиту на суму 42 тис.грн. та 
електричну духову піч на суму 42 тис.грн.;



-ДНЗ №16 – проведено капітальний ремонт подвір'я на суму 239 тис.грн.;
-ДНЗ №22 – проведено капітальний ремонт приміщення пральні на суму 
370 тис.грн.; 
-міжшкільний навчально-виробничий комбінат – проведено капітальний 
ремонт туалету на суму 200 тис.грн.;
-станція юних техніків – придбано токарний верстат вартістю 36 тис. грн.;
-Великодідушицька опорна СЗШ  - проведено капітальний ремонт даху на 
суму 1833 тис. грн та розпочато капітальний ремонт закладу (у 2021р 
виконаноробіт  на суму 471тис.грн.);
-Нежухівська СЗОШ – проведено реконструкцію на суму 1390тис.грн., 
капітальний ремонт внутрішніх приміщень на суму 1328тис.грн., та 
капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції фундаментів на суму 
386 тис.грн.;
-Олексицька ЗОШ - проведено капітальний ремонт подвір'я на суму 
205тис.грн.;
-НВК «Бережницький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» - придбано котел Калвісвартістю 
300 тис.грн.;
- садок  с.Великі Дідушичі – капітальний ремонт внутрішніх приміщень на 
суму 1983 тис. грн.;
-садок с. Семегинів – проведено капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень на суму 202 тис. грн.; 
-ясла-садок смт. Дашава – проведено капітальний ремонт огорожі на суму 
86 тис. грн.;

В рамках обласної програми конкурсу місцевих ініціатив виконано: 
- капітальний ремонт віконних прорізів в головному корпусі опорного 
навчально-виховного комплексу  «Дашавський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІст.  – ДНЗ» на загальну суму 496 тис. грн. (кошти 
місцевого бюджету – 119 тис. грн.);
- капітальний ремонт шатрової покрівлі Підгірцівської СЗОШ на загальну 
суму 900 тис. грн. (кошти місцевого бюджету – 132 тис. грн.);
- капітальний ремонт даху ДНЗ №15 «Пролісок» на загальну суму 997 тис. 
грн. (кошти місцевого бюджету – 160 тис. грн.),
та придбано:
- мульти-медійне обладнання для Добрянської СЗОШ І-ІІ ступенів на 
загальну суму 246 тис. грн. (кошти місцевого бюджету – 30,8 тис.грн.);
- теплообмінник та комплектуючі частини для підігріву води басейну с. 
Угерсько на загальну суму 212 тис.грн. (кошти місцевого бюджету – 33 
тис. грн.).

Крім того:
- виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту 
«Капітальний ремонт стадіону «Сокіл»» по вул.Шашкевича,18 у м.Стрию» 
на суму 275 тис. грн.;
- проведено капітальний ремонт стадіону «Сокіл»» по вул.Шашкевича,18 у 
м. Стрию на загальну суму 30млн.756 тис.грн. (кошти місцевого бюджету 
8 млн.756тис.грн., обласного бюджету – 7 млн. грн., державного бюджету 
– 15 млн. грн.);



- проведено капітальний ремонт огорожі (від центрального входу ліворуч) 
стадіону "Сокіл" по вул.Шашкевича,18 у м.Стрий на суму 581 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Покращено матеріально-технічну базу медустанов.
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико- санітарної допомоги м. Стрия»
Проведено капітальні ремонти:

-   кабінетів у відділенні по вул. Коссака,11а на суму 497тис.грн.;
- капітальний ремонт коридору відділення по вул.Охримовича,6 на суму 
49тис.грн.;
-   сходової клітки у відділенні по вул.Охримовича,6 на суму 198тис.грн.

Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна 
міська лікарня».
            Проведено капітальні ремонти:
- кардіологічного та неврологічного відділень по вул.Дрогобицькій,50 на 
суму 1178 тис.грн;
- паліативного відділення по вул.Дрогобицькій,50 на суму 1340 тис.грн.;
- сходових кліток по вул.Дрогобицькій,50 на суму 933 тис.грн.;
- теплотраси по вул. С.Петлюри,72 на суму 85 тис.грн.
           Виготовлено проєктно-кошторисні документації та здійснено 
технічний нагляд:
- кардіологічного та неврологічного відділень по вул.Дрогобицькій,50 на 
суму 17 тис.грн;
- паліативного відділення по вул.Дрогобицькій,50 на суму 42 тис.грн.;
- сходових кліток по вул.Дрогобицькій,50 на суму 20 тис.грн.;
- бактеріальної лабораторії по вул.Дрогобицькій,50 на суму 100 тис.грн.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний 
ремонт туалетів 2-го поверху по вул.С.Петлюри,72 на суму 15 тис.грн.
Придбано 10 кисневих концентраторів, 3 портативних дефібрилятори 
HeartGuardian HR -501, 2 портативних дефібрилятори ДКІ -Н 15 СТ 
Біфазик + , 2 дефібрилятор, автономне джерело живлення ( дизельний 
генератор) на загальну суму 1,3 млн грн.

          Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська міська 
дитяча лікарня».
           Проведено капітальні ремонти:
- покрівлі шатрового даху по вул. І.Франка,8– 290тис. грн.;
- приміщення по вул. Івана Франка,8– 95 тис. грн.
          Придбано мультичастотний фазовий датчик (дитяча кардіологія), 
портативний дефібрилятор з функцією синхронізації, електрокардіограф, 2 
комп’ютери для стаціонарного відділення на загальну суму 449 тис.грн.
           Для пологового будинку придбано обладнання на суму 407 
тис.грн., а саме: дизельний генератор, 2 концентратори АЕ-10, монітор 
мультипараметровий.



          Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна 
районна лікарня»:

- проведено капітальний ремонт приміщень на суму 4,8 млн.грн.
- придбано основних засобів на загальну суму 2,3 млн.грн., а саме: 
аквадистилятор електричний, підіймально-транспортувальне обладнання 
для інвалідів, 3 ноутбуки,систему безперебійного живлення, ксенонову 
лампу, кондиціонер, 2 лампи операційних, холодильник, автоматичний 
гематологічний аналізатор, ендоскопічну систему, стіл операційний, 
кардіодефібрилятор, 6 ліжок лікарняних, 2 монітори пацієнта.

КУЛЬТУРА

У 2021 році проведено капітальні ремонти:
- віконних прорізів в Стрийській дитячій школі мистецтв по 

вул.Шевченка,24  на суму 220 тис. грн.;
- туалетів в Народному домі м. Стрия по вул.Народна,8 на суму 

652 тис.грн.;
- частини глядацької зали Народного дому с.Угерсько на суму 

480 тис.грн.(кошти місцевого бюджету - 131,5 тис.грн);
- системи опалення у Народному домі с. Завадів на суму 49 

тис.грн.;
- шатрової покрівлі нежитлової будівлі «А-1» по 

вул.Метельського,1 у с.Лисятичі на суму 260 тис.грн.;
- санвузлів Народного дому с.Лисятичі на суму 483тис.грн.;

Придбано:
- лічильник газу для районного Народного дому вартістю 29 

тис.грн.;
- книги згідно Програми "Поповненя бібліотечних фондів 

бібліотек міської центральної бібліотечної системи м.Стрия на 2021-
2025роки" на суму 80 тис.грн.;

- два комп’ютери для управління культури, молоді та спорту 
вартістю 46 тис.грн.

ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

Згідно з Програмою соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік проведено 
розробку та виготовлення проектно-кошторисних документацій на понад 
100 об’єктівСтрийської ТГ на загальну суму понад 3150,0 тис.гривень. 

Проведено експертизу  ПКД понад 40 об’єктівна загальну суму 
близько 250,0 тис. грн. та одержано позитивні експертні звіти по даних 
об’єктах.

Завершено роботи по наступних об’єктах:
- Капітальний ремонт вул. Запорізької Січі ( від вул. 

Дрогобицької до ж/б № 22)  в м. Стрию, профінансовано 648,00 тис.;
- Капітальний ремонт частини вулиці Молодіжна від 

господарства № 2 до господарства № 14 с. Нежухів - 



профінансовано 586,00 тис. грн.;
- Капітальний ремонт  вул. Кухара в с. Лисятичі, 

профінансовано 576,00 тис. грн.; 
- Капітальний ремонт вул. Гайдамацької в с. Піщани, 

профінансовано 623 тис.грн.;  
- Капітальний ремонт 

віконнихпрорізівмісцьзагальногокористування в ж/б № 3 по вул. 50 
річчя УПА в м. Стрий,профінансовано 103 тис. грн.

-Капітальний ремонт віконних прорізів місць загального  
користування в ж/б № 5 по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий , профінансовано 
120тис.грн.

-Капітальний ремонт віконних прорізів місць загального  
користування в ж/б № 7 по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий, профінансовано 
103 тис. грн.

-Капітальний ремонт віконних прорізів місць загального  
користування в  ж/б № 1 по вул. Ленкавського в м. Стрий, профінансовано 
143тис.грн.

- Капітальний ремонт шатровоїпокрівлі ж/б № 7 по вул. 
Грушевського, в с. Загірне, профінансовано 450тис.грн.

- Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 6 по вул. Вишневій в 
м. Стрий, профінансовано 128тис.грн. 

- Встановлено дитячі ігрові майданчики  в селах Ланівка, 
Райлів, Зарічне, Подорожнє, Бережниця, Жулин, М.Дідушичі, 
Голобутів, та в с. Завадів  загальною вартістю 510 тис. грн.

- Будівництво пам’ятного знаку Ф. Колесси в с. 
Піщани,профінансовано 480тис.грн.

- Капітальний ремонт підвального приміщення, що належить до 
об'єктів комунальної власності міста Стрий, яке орендує Станиця Стрий 
Пласту – НСОУ по вул. С. Бандери, 13 , профінансовано – 310,00 тис. грн.

- Капітальний ремонт тротуару по вул. 50-річчя УПА, біля ж/б № 7 в 
м. Стрию, профінансовано 230 тис.грн.;  

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Грабовецькій біля ж/б № 63 а, 
63 б в м. Стрий, профінансовано 217 тис.грн.;     

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Грабовецькій від ж/б № 106 до 
ж/б № 116 в м. Стрий, профінансовано 218 тис.грн.;   

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Олесницького, біля 
меморіального комплексу «Борцям за волю України» в м. Стрий, 
профінансовано 254 тис.грн.;   

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Стрийська в с. 
Жулин , профінансовано 218 тис.грн.;

- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Заньковецької (від 
вул. Болехівської  до вул. Шашкевича (парна сторона ) в м. Стрию, 
профінансовано  1150 тис.грн.; 

-  «Капітальний ремонт тротуару по вул. Сколівській (від 
входу в парк Т.Г. Шевченка до з/д переїзду) (парна сторона) в м. 
Стрию, профінансовано 1180 тис.грн.  

- Капітальний ремонт вуличногоосвітлення в с. Розгірче, 
профінансовано 208 тис.грн.;     
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- Капітальний ремонт 
повітряноїсистемиосвітленняпішохідного мосту через 
залізничнуколію (відвул. Вокзальної до вул. Зубенка) в м. Стрий, 
профінансовано 157 тис.грн.;       

- Завершено роботи по Будівництву пам'ятного знаку 
Героям Небесної Сотні та учасникам АТО в м. Стрию, кошторисною 
вартістю робіт – 5618,2тис.грн. Профінансовано у 2021 році – 
3030,7тис.грн.

Завершено виконання робіт по перехідних об’єктах які були 
передані Відділу капітального будівництва з району, зокрема:

- Будівництво футбольного міні-поля зі штучним 
покриттям по вул. Паркова с. Підгірці. Кошторисна вартість робіт – 
1499,0 тис.грн. 

- Капітальний ремонт дороги  по вул. Цегляна с. Лисятичі
- Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. П’ятничани
- Капітальний ремонт тротуару  повул. І. Франка в с. 

Угерсько
- Капітальний ремонт дороги  по вул. Олесницького від 

буд. № 3 до вул. С. Бандери, та від вул. Молодіжна до вул. І. Франка 
у  с. Слобідка 

Виконано та профінансовано частину робіт по об’єктах, 
завершення яких передбачено у 2022 році:

-Капітальний ремонт дороги в с.Пукеничі по вул. Лесі 
Українки».Кошторисна вартість робіт – 917,7 тис.грн., 
профінансовано 595,00 тис. грн.
-Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова  в  с. Угерсько.
Кошторисна вартість робіт – 2470,5 тис.грн., профінансовано 2093, 

10 тис. грн.
-Капітальний ремонт провулку ( від вул. Заньковецької до вул. П. 

Мирного)  в м. Стрию, профінансовано у 2021 році  - 1471,20 тис. грн.
-Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 22 по вул. Колесси, в м. Стрий». 

Кошторисна вартість робіт – 1120,0 тис.грн., профінансовано 890,40 тис. 
грн. .(в т. ч. співфін. 112,0 тис. грн.)

-Капітальний ремонт м’якої покрівлі ж/б № 9 по вул. Коссака в м. 
Стрий".Кошторисна вартість робіт – 260,0 тис. грн., профінансовано 32,4 
тис. грн. (в т. ч. співфін. 26,0 тис. грн.)

Проведено відкриті торги по об’єкту:
-«Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с. 

Добряни Стрийського району Львівської області».  
Перераховано аванс в сумі 2900,00 тис. грн.
Проведено поточний ремонт 32 вулиць,4 провулків, 11 внутрішньо 

дворових проїздів та 11 тротуарів міста Стрия та населених пунктів 
Стрийської територіальної громади на суму  6689,814  тис. грн.

Здійснено технiчне обстеження Моршинського мосту (49тис. грн.) 
та мосту через р.Сукiль на дорозі загального користування місцевого 
значення С141813 Баня Лисовицька –Лани Соколiвські (49тис.грн.).

Проведено інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні 
вишукування, виготовлено ПКД, отримано експертизина поточний 
(середній) ремонт доріг:
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- С141809 Слобідка-Журавно»; 
- С141818 Стрілків – Дідушичі»;
- С141811 Угерсько - Кути;
- С141813 Баня Лисовицька – Лани Соколівські на загальну суму 

924,4 тис.грн.
Проведено інженерно-геодезичні вишукування, виготовлено 

ПКД, отримано експертизи на загальну суму 579 тис.гнр. на: 
- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О140502 Жидачів- Верчани на ділянці 
км 13+400- км 24+900 Львівської області;

- «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О141803 Стрий- Журавне на ділянці км 
00+000- км 11+500 Львівської області».

Виготовлено ПКД, експертизу на влаштування кiльця на перехресті 
вул.Шевченкавул.Коновальцям.Стрий – 51тис.грн.

Розроблено 12 проектів  організації дорожнього руху по 11 
вулицях та Майдану Ринок у  м. Стрий. На суму 113 тис.грн.

Виготовлено 25 паспортів доріг на суму 468 тис. грн.
Поповнено статутний фонд Стрийського МККП на суму 12 641,50 

тис. грн.,  а саме придбано:
- 2-а трактора Беларус 82.1 
- автогідропідйомник  
- причіп-лаветта
- коток 
- вантажний автомобіль ”Peugeot” Boxer
- трактор Беларус 320.4 в комплекті з навісним 

обладнанням:відвалом для снігу та косаркою (5шт.)
- напівпричіп тракторний самоскидний (5 шт.) 
- газонокосарки  STIHL RM 650 T (10 шт.) 
- сміттєвоз заднього завантаження 
- спецтехніка для відновлення дорожнього покриття 
- комплект тренажерного обладнання 
- обладнання щіткове МТС-101 (5 шт.) 

причіп тракторний самоскидний з надставними 
суцільнометалевими бортами 2 ПТС-4,5 (1шт.)

Поповнено статутний фонд КП «Стрийводоканал» на 2264,70 тис. 
грн., придбано:

- ультразвукові лічильники для встановлення на свердловинах та 
водозаборі – 516,00 тис.грн. (505,50 тис. грн. кошти обласного бюджету)

-глибинні насоси GRUNFOS SP 95-9 (4шт) – 985,00 тис.грн. (кошти 
обласного бюджету);

- частотні перетворювачі потужністю 55 kW 380х3 для насосних 
агрегатів (10 шт) – 521,60 тис.грн. (кошти обласного бюджету).;

- ультразвукові лічильники для встановлення на свердловинах та 
водозаборі марки ЛТВУ01-100 з монтажним комплектом і пристроєм 
передачі даних М3S – 242,10 тис.грн. (кошти обласного бюджету).

Новоутвореному відділу інспекторів з паркування Управління ЖКГ 
Стрийської МР придбано:

-  невиключну ліцензію на право використання програмного 
забезпечення для забезпечення функцій автоматизованого контролю за 



дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів 
та невиключну ліцензію на право використання комп’ютерної програми 
центральної обробки даних для автоматизованого винесення постанов про 
накладення адміністративного стягнення у м. Стрий Львівської області 
вартістю – 675,675 тис. грн.

- планшет LogikInstrument K80 (3 шт.) – 151,50 тис. грн.;
- нагрудний вiдеореєстраторHikvision (3 шт.) – 81,90 тис. грн.
      Придбано накопичувачі інформації та обладнання для системи   

відеоспостереження м. Стрия на суму 54,6 тис. грн. Виконано послуги по 
електроживленню та підключенню камер відеоспостереження до мережі 
Інтернет на суму – 119,5 тис. грн.

    Придбано та встановлено камеру відеоспостереження на 
перехресті вул.Добрівлянської та об’їзної дороги нового кладовища до 
вул.Нижанківського – 48,2 тис.грн

  Придбано та встановлено аналітичні камери по вул.Кобилянської 
біля ж/б №37  та вул.Гайдамацькій біля ж/б №2 на загальну суму  91 тис. 
грн.
З метою забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, придбано:

- однокімнатну квартиру у с.Жулин вартістю 395тис.грн. (237тис грн. 
- кошти міського бюджету).

- три однокімнатні квартири у м.Стрий вартістю 1329,5 тис.грн.,  
(803,7тис грн. - кошти міського бюджету).

Проведено капітальний ремонт приміщення Центру надання 
адміністративних послуг на суму 532,7 тис.грн.

Виділено субвенцій державному бюджету на покращення 
матеріально-технічної бази Стрийського РВ ГУ ДСНС України у 
Львівській області, Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській 
області, Стрийського РВ УСБУ у Львівській області, Стрийського УДКСУ 
у Львівській області, військової частини А2847 на загальну суму 1996,5 
тис.грн.

Проведено оплату за виготовлення:
- 7-и детальних планів територій на загальну суму 151,6 тис.грн.;
- звітів проекспертні грошові оцінки земельних ділянок на суму 56,4 

тис.грн.;
- стратегічної екологічної оцінки до детального плану території на 

суму 49 тис.грн.
- схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м.Стрию на суму 49 тис.грн.

Придбано:
- LED екран на суму 90 тис.грн.;
- 4 комплекти блоків для оповіщення населення на суму 300 тис.грн.

- гараж для пожежного поста Дашавської місцевої пожежної 
команди в с.Подорожнє на суму 80 тис.грн. (в т.ч. кошти місцевого 
бюджету 48 тис.грн.);

- пристрій для друку карточок пільговиків на суму 100 тис.грн. та ін.
Начальник відділу економічного
розвитку та стратегічного планування Галина Баран


