УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХІСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 28 квітня 2022 р.

Стрий

№ 1105

Про звіти заступників міського голови
Стрийської міської ради про проведену
роботу у 2021 році
Керуючись Конституцією України, керуючись статтями 25, 26, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення
відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування,
заслухавши звіти заступників міського голови Стрийської міської ради на
постійних депутатських комісіях міської ради, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звіт
першого
заступника
міського
голови
Стрийської
міської
радиДмитришина М.С. про проведену роботу у 2021 року взяти до відома
(додається).
2.Звіт заступника міського голови Стрийської міської ради Стасіва А.В. про
проведену роботу у 2021 році взяти до відома (додається).
3.Звіт заступника міського голови Стрийської міської ради Грех Х.Я. про
проведену роботу у 2021 році взяти до відома (додається).
4.Звіт заступника міського голови Стрийської міської ради Журавчака М.Ю. про
проведену роботу у 2021 році взяти до відома (додається).
5. Письмовий звіт заступників міського головиСтрийської міської ради про
проведену роботу у 2021 році оприлюднити на офіційному веб-сайті Стрийської
міської ради.

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

ЗВІТ
ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ДМИТРИШИНА МИКОЛИ СТЕПАНОВИЧА
про проведену роботу у 2021 році
З метою забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого
самоврядування, керуючись Конституцією України та Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» відповідно до покладених функціональних
обов’язків затверджених рішенням виконавчого комітету Стрийської міської
ради №1 від 07.12.2020 р. «Про розподіл функціональних обов’язків
міжкерівниками міської ради та її виконавчогокомітету» та внесеними змінами
відповідно до рішення №89 від 16.03.2021р. та рішення №318 від 22.09.2021р.
звітую про проведену роботу у 2021р.
Основні функціональні обов’язки:
- підготовка та реалізація планів ради та її виконавчого комітету;
- формування та виконання міського бюджету;
- розробки програм розвитку галузей;
- контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку міста у
відповідних сферах;
- виконання вимог положень Конституції України, Законів України, постанов
Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
рішень міської ради та її виконавчого комітету;
- виконання розпоряджень та доручень міського голови;
- підготовки проектів документів.

-за дорученням міського голови представляти міську раду, її виконавчий комітет
у відносинах з іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування,
політичними
партіями,
громадськими
і
релігійними
організаціями,
підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та
громадянами, а також фізичними особами з питань, пов’язаних із укладенням та
підписанням від імені довірителя всіх передбачених законом правочинів,
зокрема продажу, оренди (найму) об’єктів права комунальної власності;продажу,
придбання
та
передачу
в
оренду
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, в тому числі договорів суперфіцію, на
території міста Стрия Львівської області, та укладення договорів про внесення
змін та доповнень до вищевказаних договорів, та підписання при необхідності
фінансових документів від імені довірителя.
-виконувати обов’язки голови на період його відсутності, координувати
діяльність заступників міського голови, керуючої справами міськвиконкому,
начальників управлінь, служб та відділів міськвиконкому.
-підписувати платіжні банківські документи.
Відповідаю за:
- виконання рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови,
документів вищестоящих органів влади відповідно до покладених обов’язків;
- здійснення заходів щодо роздержавлення та приватизації земель відповідно до
законодавства;

- видачу висновків про надання або вилучення земельних ділянок;
- організацію ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель
та земельного устрою відповідно до законодавства;
- організацією державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням
будівельних норм відповідно до законодавства;
- підготовку погоджень про розташування на території міста нових підприємств
та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності;
- об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій належних їм ресурсів,
бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і
утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури в місті;
- припинення у встановленому порядку діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства
про охорону навколишнього природного середовища, санітарних правил та в разі
порушень, що створюють загрозу для життя чи здоров’я людей внаслідок
порушення законодавства з питань охорони праці;
- організацію роботи щодо ліквідації екологічних наслідків аварій та залучення
до цих робіт підприємств, установ, організацій, вживання заходів щодо
відшкодування збитків, завданих порушеннями законодавства про охорону
навколишнього середовища;
- стан транспортного обслуговування населення та зв’язку;
-здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до
державного і місцевого бюджетів та фондів.
-реалізацію державної політики у сферах розвитку житлово- комунального
господарства та капітального будівництва;
-здійснення відповідно до законодавства контролю за організацією та якістю
обслуговування населення Стрийським МККП;
-організацію контролю за санітарним станом навколишнього природного
середовища, дотримання правил санітарної охорони;
- за здійснення заходів цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.
Здійснюю керівництво:
- старостами;
- відділом обліку і звітності;
- фінансовим управлінням;
- юридичним відділом;
- відділом з питань НС та ЦЗН, оборони і мобілізації;
- відділом промисловості, аграрної політики і підприємництва;
- відділом внутрішнього контролю і аудиту;
- управлінням архітектури та містобудування;
- відділом земельних ресурсів;
- КП “Стрийське міське бюро планування та архітектури”.
- міським комбінатом комунальних підприємств;
- управлінням житлово-комунального господарства;
- відділом капітального будівництва;

- місцевою пожежною командою смт.Дашава
Координую діяльність:
- Стрийського відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області;
- відділу ДВС ГУ юстиції у Львівській області;
- організацій по охороні навколишнього природного середовища;
- ДК МБТІ;
- міськрайонного центру зайнятості населення
- відділу у Стрийському районі ГУ Держгеокадастру у Львівській області;
- Стрийського управління ГУ ДВСУ у Львівській області;
- Стрийського управління ГУ ДПС у Львівській;
- митного поста м. Стрий;
- банків міста;
- підприємств промисловості, транспорту і зв’язку;
- підприємств залізниці.
- відділення Державного казначейства України.
- будівельних та дорожніх організацій по ремонту, експлуатації та будівництву
автомобільних доріг;
Організовую роботу комісій:
- з питань техногенно-екологічної безпеки населення та з надзвичайних ситуацій;
- призовної;
- з безпеки дорожнього руху;
- з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення
заборгованості з виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат;
- з питань виділення земельних ділянок під розміщення об’єктів житла та
інфраструктури;
- постійно діючої контрольної комісії з підготовки та проведення земельних
аукціонів;
- з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житловогромадського, промислового і комунального призначення, благоустрою та
інженерної підготовки територій;
- комісії по наданню назв новоутвореним вулицям міста Стрия;
- робочої групи з питань раціонального використання земельних ресурсів;
- тендерного комітету;
- з розміщення архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
на території міста;
- містобудівельної ради при відділі архітектури та містобудування;
- спеціальної комісії для життя заходів щодо запобігання різкому зростанню
безробіття під час масового вивільнення працівників;
- конкурсної комісії з відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради.
- евакуаційної;
- з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості;
- координаційної ради ветеранів війни при виконавчому комітеті Стрийської

міської ради.

Забезпечую взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:
- в/ч А2847;
- Стрийським об’єднаним міським військовим комісаріатом;
- Стрийським РВ ГУ ДСНСУ у Львівській області.
Здійснюю контроль за видачею технічних умов для проведення реконструкції
та будівництва об’єктів.
Здійснююприйомгромадян 2-ийчетвермісяця з 13:00 – 17:00
У межахсвоїхфункціональнихобов’язківконтролюю і кординую роботу
наступнихструктурнихпідрозділів:
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИМІСТА
Фінансове управління
Надходження доходів загального фонду бюджету Стрийської
міської
територіальної громади за 2021 рік з врахуванням субвенцій з інших
бюджетів склали 964952,7 тис.грн., що становить 102,6 відсотки до планових
призначень в сумі 940370,5 тис.грн.
Освітньої субвенції надійшло 213356,8 тис.грн., що склало 100 відсотків до
запланованих поступлень.
Без врахування трансфертів фактичні надходження
доходів склали
700092,7тис.грн., що становить 103,8 відсотки до уточнених планованих
призначень 674550,1 тис.грн. та 107,3 відсотки до затверджених на 2021 рік
652760,0 тис.грн. За 2021 рік промислові підприємства Стрийської
територіальної громади реалізували продукції на 6,4 млрд. грн.
У промисловому комплексі громади функціонує близько два десятка
основних промислових підприємств, серед яких:
ТзОВ «Леоні ВаерінгСистемс УА», ТзОВ «Галичина Захід», ТзОВ «Видавничий
дім «Укрпол», ТзОВ «Екран», Дочірнє Підприємство «Екран -вікносвіт», ТзОВ
«Екран», ПрАТ «Швейна фабрика «Стрітекс», ПП «Агротем», ТзОВ «ММПласт», Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»,
підприємства ПАТ «Уркгазвидобудування» та інші.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2021 році
становила 10550 грн., на 2022 рік прогнозується 11050 грн.
Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних на кінець року становила 400
осіб.
Найбільшу питому вагу в доходах загального фонду займають поступлення
податку та збору на доходи фізичних осіб.Фактично за 2021 рік до бюджету
надійшло 454218,4 тис.грн., що склало 101,7 відсотки до планових призначень
(перевиконання 7738,3 тис.грн), або 64,9% від усіх надходжень.
За звітній період найбільше сплатили до бюджету територіальної громади
наступні підприємства :
-ТзОВ “Леоні ВаерінгСистемс УА ГмбХ” - 84189,1 тис.грн.
-АТ «Укрзалізниця» ( в тому числі « Cтрийський вагоноремонтний завод ») -

40228,3 тис.грн.
-АТ «Укртрансгаз» -27019,2 тис.грн.
-АТ «Укргазвидобування» - 25653,5 тис.грн.
-ТзОВ «Стрийнафтогаз» - 13546,7 тис.грн.
- Військова частина А-2847 - 10764,5 тис.грн.
- ТзОВ « Видавничий дім «Укрпол»» - 8074,4 тис.грн.
Доходи спеціального фонду склали 28677,1 тис.грн.
До бюджету розвитку надійшло 8477,5 тис.грн., в тому числі :
-від продажу земельних ділянок надійшло 8095,6 тис.грн., що склало 57,5
відсотки до уточнених річних планових призначень 14081,5 тис.грн.
-від відчуження майна надійшло 381,9 тис.грн., що склало 18,2 відсотки до
річних планових призначень 2100,0 тис.грн.
Екологічного податку фактично поступило 1206,9 тис.грн., що склало 120,7
відсотки до річних планових призначень 1000,0 тис.грн.
Надходження коштів від відшкодування втрат с/г
і лісогосподарського
виробництва склали 1442,4 тис.грн.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності поступили в бюджет в сумі 1095,6 тис.грн., що склало 110,7 відсотки
до річних планових призначень 990,0 тис.грн.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 15996,2 тис.грн., що склало
104,2 відсотки до річних 15350,2 тис.грн. До цільового фонду перераховано
458,5 тис.грн.
У 2021 році для бюджету Стрийської міської територіальної громади
надійшли субвенції з інших бюджетів в сумі 45089,1 тис.грн., на проведення
капітальних видатків, а саме з :
державного бюджет - 25608,7 тис.грн.;
обласного бюджету- 14369,0 тис.грн.;
районного бюджету - 600,0 тис.грн.;
селищного бюджету с. Добротвір -4511,4 тис.грн.,
що дало змогу значно покращити інфраструктуру громади та забезпечити
розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.
Також, з залученням коштів субвенції з обласного бюджету в сумі 672,6 тис.грн.
було придбано чотири квартири для дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Протягом 2021 року на фінансування видатків загального фонду бюджету
Стрийської міської територіальної громади спрямовано 884843,7тис.грн., що
забезпечило виконання показників видаткової частини міського бюджету на 98,6
відсотки планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.
Видатки спеціального фонду складають 131516,7 тис.грн., або 78,4 відсотки
річного планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.
З резервного фонду виділено кошти головному розпоряднику- відділу охорони
здоров’я для Стрийської центральної міської лікарні для придбання медичного
кисню, медикаментів, засобів індивідуального захисту 1144,6 тис.грн.
та для придбання дефібриляторів 400,0 тис.грн. (СФ). Зменшено кредитні
призначення на суму 455,4 тис.грн.
Реверсна дотація по загальному фонду при плані 16203,5 тис.грн. кошти освоєно

повністю.
Інші субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду при плані 4518,5
тис.грн. використано 4514,7 тис.грн., що становить 100 відсотків.
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду при уточненому
плані 1522,8 тис.грн. використано 1410,6 тис.грн., що становить 92,6 відсотки.
По спеціальному фонду при плані 2056,2 тис.грн. використано 1996,5 тис.грн.
або 97,1 відсотки.
За рахунок коштів міського бюджету фінансувалися:
по загальному фонду:
-Програма «Забезпечення ефективної діяльності територіального сервісного
центру МВС №4645» - при плані 374,0 тис.грн. профінансовано 373,7 тис.грн.;
-Програма «Покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та
профілактики злочинності у місті Стрий та Стрийському районі на 2021 рік» при плані 530,0 тис.грн. профінансовано 516,3тис.грн.;
-«Цільова Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на території Стрийської об’єднаної
територіальної громади на 2021 рік» - при плані 18,8 тис.грн. профінансовано
18,8 тис.грн.;
-«Програма забезпечення ефективної діяльності Стрийського об’єднаного
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на
2021 рік» - при плані 44,5 тис.грн. профінансовано 7,0тис.грн.;
-Програма «Народ і армія – єдині» щодо підтримки військовослужбовців
військової частини А2847 під час виконання бойових завдань в зоні проведення
ООС на Сході України – при плані 174,0 тис.грн. профінансовано 174,0 тис.грн.;
-«Програма розвитку надання адміністративних послуг у сфері громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб Стрийським міським відділом Головного
управління Державної міграційної служби України у Львівській області на 20212022 роки» - при плані 100,0 тис.грн. профінансовано 100,0 тис.грн.;
-«Програма забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та
ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області
на 2021 рік» - при плані 282,0 тис.грн. профінансовано 220,8тис.грн.
по спеціальному фонду:
-Програма «Покращення матеріально – технічної бази Стрийського управління
Державної казначейської служби України Львівської області на 2021-2022 роки»
при плані 450,0 тис.грн. профінансовано 450,0тис.грн.;
-Програма «Покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та
профілактики злочинності у місті Стрий та Стрийському районі на 2021 рік» при плані 1000,0 тис.грн. профінансовано 997,7тис.грн.;
-«Цільова Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на території Стрийської об’єднаної
територіальної громади на 2021 рік» при плані 271,2тис.грн. профінансовано
267,8 тис.грн.;
-Програма «Народ і армія – єдині» щодо підтримки військовослужбовців
військової частини А2847 під час виконання бойових завдань в зоні проведення

ООС на Сході України – при плані 117,0 тис.грн. профінансовано 117,0 тис.грн.;

-«Програма забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та
ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області
на 2021 рік» - при плані 218,0 тис.грн. профінансовано 164,0тис.грн.
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ становлять 15248,2 тис.грн.
Структура видатків
загального фонду за економічною класифікацією
складається з видатків на:
1. оплату праці з нарахуваннями – 600289,3тис.грн., що складає 67,8% від
загальної суми видатків;
2. предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 16730,0 тис.грн., що складає
1,9% від загальної суми видатків;
3. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 222,3 тис.грн., що складає 0,1%
від загальної суми видатків;
4. продукти харчування – 19416,9 тис.грн., що складає 2,2% від загальної суми
видатків;
5. оплату послуг (крім комунальних) – 23528,5тис.грн., що складає 2,7% від
загальної суми видатків;
6. відрядження – 100,1 тис.грн., що складає від загальної суми видатків;
7. плату комунальних послуг та енергоносіїв – 51165,3 тис.грн., що складає 5,8%
від загальної суми видатків;
8. дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм – 1228,0 тис.грн., що складає 0,1% від загальної суми видатків;
9. поточні трансферти – 159599,5 тис.грн., що складає 18,0% від загальної суми
видатків;
10. соціальне забезпечення – 11402,7 тис.грн., що складає 1,3% від загальної
суми видатків;
11. інші поточні видатки – 1161,1 тис.грн., що складає 0,1% від загальної суми
видатків.
Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету
склала77,1 відсотки.
СФЕРА ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
Працівники відділу обліку та звітності виконували свої посадові обов'язки
згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», керується нормативно-правовими і законодавчими актами України, які
стосуються питань організації і ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності, обліковою політикою, затвердженою розпорядженням міського
голови.Головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання достовірної
інформації, яка необхідна для управління діяльності міської
ради та
забезпечення контролю за виконанням кошторисів доходів та видатків. За
данимибухгалтерського обліку складаються бюджетна, фінансова, податкова,
статистична та інші звітності.

Відділ обліку та звітності в своїй роботі за вказаний період керується
Конституцією України, Законами України, Бюджетним та Податковим
кодексами України, Кодексом законів про працю, постановами Верховної ради,
Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та іншими нормативно –
правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями сесії міської ради та
розпорядженнями міського голови. Положеннямпро відділ обліку та звітності та
посадовими інструкціями.
Розроблено Положення про відділ обліку та звітності міської ради.
Відділом обліку та звітностіміської ради забезпечено виконання плану роботи за
2021 рік, а саме:
-проводилась реєстрація і подання у ГУ ДКСУ платіжних доручень, юридичних
та фінансових зобов′язань для розрахунків з різними Дебіторами та
Кредиторами;
-проводився синтетичний та аналітичний облік доходів та видатків, оброблялись
первинні документи по різним джерелам фінансування;
-щомісячно та щоквартально подавали різні звіти та інформації по розрахунках;
-забезпечено дотримання термінів складання і подавання звітності до:
державної казначейської служби України
-фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальні,
річна);
-фінансова та бюджетна звітність по державному бюджеті (місячна, квартальні,
річна);
-консолідована фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна,
квартальні, річна).
державної фіскальної служби
-річний звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;
-квартальні податкові декларації екологічного податку;
-квартальні звіти про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку(Форма №1ДФ).
державної статистики
-звіт із праці форма №1-ПВ (місячні, квартальні);
-річний звіт про роботу автотранспорту;
-звіт про капітальні інвестиції (квартальні, річний);
-звіт про використання та запаси палива (річний);
-звіт про постачання та використання енергії (річний);
фонду соціального страхування
-заявка на відшкодування коштів по виплаті лікарняних
фонду соціального захисту інвалідів
-звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2021рік.
На протязі вказаного періоду здійснювали:
- нарахування та виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної
допомоги;
- здійснено нарахування та виплату допомоги з тимчасової втрати
працездатності;

вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину
місяця працівникам міської ради на відповідні карткові рахунки;
- систематично видавались різні довідки працівникам міської ради по місцю
вимоги;
- щоденно велись розрахунки з підзвітними особами (працівниками міської ради);
- облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками;
-облік виробничих запасів та основних засобів;
- фінансування платежів по Виконавчому комітету Стрийської міської ради;
- проведена щорічна інвентаризація матеріальних цінностей, розрахунків та
грошових цінностей, списання матеріальних цінностей непридатних для
подальшого використання;
- нараховувався знос на основні засоби за 2021 рік;
- щомісячно проводилось зведення даних бухгалтерського обліку, які заносяться в
Меморіальні ордери та Головну книгу;
- складалися паспорти бюджетних програм та внесення змін до них;
- складалися річні кошториси та плани асигнувань, внесення змін до них
доповнювались довідками.
- зареєстровано та профінансовано понад 245 договорів;
Здійснювали контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і
облікових документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачанням
фонду оплати праці, за виконанням інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, запасів, коштів, перевірок.
Здійснювали роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної,
фінансової, касової дисципліни, кошторисів витрат, дотримання законності.
Відділом успішно здані: місячні, квартальні, річні звіти за 2021 рік.
Виконували інші вказівки та доручення міського голови, заступників голови,
секретаря міської ради, керуючої справами (секретаря виконавчого комітету).У
межах своєї компетенції підписували і візувати документи.Представляли
інтереси міської ради з питань, що належать до його компетенції, в органах
виконавчої влади та інших установах і організаціях.
ЮРИДИЧНІЙ СФЕРІ
Працівникамиюридичноговідділупротягом 2021року взято участь в 415тьохзасіданньсудіврізнихінстанцій. Розглянуто 223 цивільнихсправи.
Зокремабулорозглянутобагато
справ
де
позивачамибулигромадянитериторіальноїгромади
з
питаньпоновленнятермінувступу в спадщину та з питаньвстановленняфактів,
щомаютьюридичнезначення. Приймали участь у розглядікримінальних справах,
оскількиміськійрадібулонанесено матеріальнізбитки і міська рада виступала в
засіданні, як цивільнийпозивач.
ЗгіднорішенняАпеляційного суду стягнено з відповідача ТЗОВ «Будівельномонтажнафірма «Стрийбуд» 560159,55 грн. на користьміської ради.
Визнанодіїміської
ради
законніщодоповернення
в
комунальнувласністьземельноїділянка 43 га від“ Фаворит К.І.М." на
підставірішенняГосподарського суду від09.12.2021 року. Залишено без розгляду
справу
за
позовом
ТЗОВ
“Моріон+“
до
міської
ради
про

наданняземельноїділянки.
Відмовили в позові 4 громадянам і залишили в силірішенняміської ради про
відмову в наданніземельнихділянок.

СФЕРАНАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ
На території міста та сільських населених пунктів громади зареєстровано
надзвичайні ситуації: 1 (одна) державного рівня, яка виникла внаслідок
розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, та 1 (одна)
регіонального рівня, яка виникла в зв’язку із збільшенням закупівельної ціни
газу і станом на 30.12.2021 року дана НС не закрита. Відбулось 39 засідань
місцевої комісії з питань ТЕБ і НС.
За звітний період за кошти міського бюджету закуплено і встановлено 4
(чотири) блоки оповіщення, які розміщено на будівлях середніх шкіл № 2 та №7,
на НВК "ЗОНЗ-ДНЗ" у с. Ходовичі та на Народному Домі у с.Добряни на суму
300 тис. грн. За кошти міського бюджету укладено угоду на використання
ліцензійної програми оповіщення керівного складу „Набат - 2“ на суму 20 тис
грн.
За звітний період за кошти місцевого бюджету придбано в місцевий резерв
автомобільного бензину в кількості 890 літрів та 2040 літрів дизельного
пального. Також закуплено засоби індивідуального захисту органів дихання
(протигази, маски та респіратори), а також антисептики на загальну суму 127,0
тис. грн. Медичні заклади міста укомплектовані лікарями, ліками та медичним
обладнанням. В центральній міській лікарні, центральній районній лікарні та
пологовому будинку, в яких функціонують реанімаційні та хірургічні відділення
є в наявності автономні джерела електропостачання.
Проводились командно-штабні навчання та тренування органів управління
та сил ЦЗ. Забезпечення заходів з пропуску повені, паводків та льодоходу.
Проведення комплексних перевірок у сфері ЦЗ (кількість, термін проведення,
орган управління, що перевіряється, оцінка). Стан готовності державних,
комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також
громадських аварійно-рятувальних формувань до дій за призначенням (кількісні
та відсоткові показники загальні, атестованих, готових до дій за призначенням та
створених протягом року); органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, об'єкти економіки (господарювання) до роботи (дій) в осінньозимовий період (автодорожніх служб тощо). Висновки з готовності до дій в
умовах мирного часу та особливого періоду, пропозиції щодо їх подальшого
удосконалення:
Протягом вересня 2021 року силами фахівців РУ ГУ ДС НС у Львівській
області та відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи
проведена перевірка стану ЦЗ міста. Протягом року силами відділу з питань НС
та ЦЗН, НКП в місті Стрию та РВ ГУ ДС НС у Львівській області На
підприємствах, установах та організаціях міста проведено 10 перевірок
(здійснення контролю якості підготовки працівників з питань навчання діям у
надзвичайних ситуаціях).

За звітний період за кошти міського бюджету придбано в міський резерв запасів
матеріального резерву на суму 217,0 тис. грн. В зв’язку з відшкодуванням
Стрийському РУ ГУ ДС НС у Львівській області автомобільного бензину за
виїзди на гасіння пожеж в екосистемах на території міста, станом на даний час
автомобільного бензину в наявності 148% та дизельного пального 113%.
Закупівля для поповнення його в резерві спланована на перше півріччя 2022
року.
На території міста функціонує 18 об’єктів підвищеної небезпеки (АЗС) та 19
потенційно небезпечних об’єктів. Системами раннього виявлення НС обладнано
14 об’єктів. Протипожежне забезпечення на території громади здійснює 6 ДПРЧ
8 ДПРЗ ГУ ДС НС у Львівській області. Проводилось навчання населення в
трьох напрямках: підготовка працюючого населення за місцем роботи
безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях, підготовка за
місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів та студентів за відповідними
Програмами МОН України та за місцем проживання – непрацююче населення
через мережу консультаційних пунктів створених при ЖЕО міста. План
комплектування з навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту у
Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД області та по спецпідготовці
виконаний в повному обсязі.
Для покращення навчального та навчально-виховного процесу
запропоновано повернути в навчальний процес шкіл предмет „Безпека
життєдіяльності“.
Збільшити категорії з підготовки керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з виконанням заходів з питань цивільного захисту у Навчальнометодичному центрі ЦЗ та БЖД області та зменшити оплату за неї.
Вирішити питання про виконання керівниками суб’єктів господарювання п. 2
ст. 20 Кодексу цивільного захисту щодо призначення штатних посадових осіб з
питань цивільного захисту.
На території громади також діє пожежна команда смт. Дашава місцевої
пожежної охорони Стрийської міської ради яка була створена в 2003 році.
Діяльність підрозділу регулюється Кодексом цивільного захисту України і
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 «Про
затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони», якими
визначено порядок їх створення, функціонування та матеріального забезпечення.
Основними завданнями місцевої пожежної охорони є забезпечення пожежної
безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння
пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших
надзвичайних ситуацій.
Фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. В 2021 році на утримання
підрозділу виділено 1134 тис. грн.
За період 2021 року підрозділом проведено 25 виїздів, з них на гасіння пожеж в
житловому секторі - 10, пожеж в екосистемах - 4, хибних викликів - 2, інших
виїздів - 9 (відкачка води, промивка каналізаційних труб, випробування насоса та
пожежних рукавів, заняття).

Особовим складом підрозділу проведено роботи по забезпеченню підрозділу
централізованим водопостачанням (проведено заміну водяної труби
центрального водогону).
СФЕРА
ПРОМИСЛОВОСТІ,
АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ
І
ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА
Відділом промисловості, аграрної політики і підприємництваміста
розроблено та затверджено «Програму розвитку малого і середнього
підприємництва Стрийської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
Затверджено новий склад Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва та затверджено новий склад ради Фонду підтримки
підприємництва при виконкомі Стрийської міської ради. Впродовж 2021 року
проведено 2 засідання Координаційної ради.
Сформовано базу промисловихпідприємств ТГ та постійно проводиться аналіз їх
господарської діяльності.Зареєстровано 917 ФОП (в тому числі 3 сімейні
фермерські господарства) та 89 юридичнихосіб .
Розроблено та затверджено Програму підтримки галузі тваринництва
територіальної громади Стрийської міської ради в 2021 році та забезпечено
прозорий розподіл коштів згідно з механізмом програми, відповідно до якої
кошти отримають 7 сімейних фермерських господарств та приватних
підприємців. Сформовано реєстр пасічників Стрийської ТГ. Здійснено прийом
документів на виплату дотацій за утримання більше десяти бджолосімей,
нараховано 638,2 тис. дотації. Правом на державну фінансову підтримку
скористалося 48 осіб, які утримують 3191 бджолосім’ю.
Працівниками відділу промисловості в складі комісії здійснено
інвентаризацію та об’їзд 121 водного об’єкта (ставки) та складено відповідні
акти та анкети, що дає можливість розпочати роботу по правовому
використанню водних об’єктів.
Проводилась постійна робота із сільськогосподарськими товаровиробниками
щодо інформування мешканців про час і дату обробітку посівів засобами захисту
рослин та обробіток від шкідників.
Проводиться постійний моніторинг за ходом сільськогосподарських робіт
всіма категоріями господарств територіальної громади.
Сільськогосподарські землі старостинських округів становлять
32417,0619 га , в тому числі сільськогосподарські угіддя – 31665,8753 га
рілля – 22047,5116 га;
сади – 325,6025 га;
сіножаті – 3870,6236 га;
пасовища – 5422,1376 га),
господарські двори – 450,9931 га,
господарські шляхи і прогони – 300,1935 га.
Із земель сільськогосподарського призначення 16292,52 га становлять землі
пайового фонду.
У 2021 р. діяльність в сфері виробництва сільськогосподарської продукції
об’єднаної територіальної громади здійснюють 11,6 тис. особистих селянських
господарств, яким надані земельні ділянки на загальну площу 8534,6 га та 63

(тому числі 47 фермерських господарств) підприємств, які мають в користуванні
16,3 тис. га землі.
Сільськогосподарські підприємства виробляють 95% зернових, 100% сої,
соняшнику та ріпаку, 95 % товарної свинини та птиці від загального
виробництва та дають роботу понад 500 мешканцям громади. Тому дуже
актуальним питанням для цієї групи виробників стає розширення виробництва
сільськогосподарської
продукції
через
залучення
земель,
які
не
використовуються, підвищення врожайності сільськогосподарських культур,
продуктивності тварин та створення нових підприємств і робочих місць через
залучення інвестицій.
У 2021 році обсяг виробництва валової продукції сільського господарства
по всіх категоріях господарств територіальної громади становив 931,5 млн. грн в
постійних цінах 2016 року і порівняно з 2020 роком збільшився на 11,4% або
93,9 млн.грн. Частка виробництва валової продукції сільського господарства
сільськогосподарських підприємств становить 82,2 % (766,3 млн.грн.).
Частка
продукції
рослинництва
у
загальному
обсязі
сільськогосподарського виробництва у поточному році становила 40,8% або
447,9 млн грн. Частка продукції тваринництва становила 483,6 млн.грн. або 51,9
%.
Валове виробництво сільськогосподарської продукції в 2021 році в
постійних цінах 2016 року на території територіальної громади Стрийської
міської ради.
Валове виробництво сільськогосподарської продукції в 2021р.
Всі
категорії Сільськогосподарські ОСГ
млн.гривень
господарств
підприємства
млн.гривень
млн.гривень
Всього
931,5
766,3
165,2
В т.ч.
Рослинництво+ 447,9
351,7
96,2
зернові
194,9
182
12,7
технічні
167,3
167,1
0,2
Картопля і овочі 70,6
0,2
70,4
Тваринництво+ 483,6
414,6
68,9
В т.ч
скотарство
27,3
0,6
26,7
козівництво
8,2
2,2
6
свинарство
233
229,3
3,7
птахівництво
203,5
182,3
21,2
Вся посівна площа сільськогосподарських підприємств у 2021 році становила
12804 гектари в т ч зернові -7018 га,технічні-5650, кормові-136 га. В 2022 році
очікується збільшення посіву на 1500га.
Найбільшими виробниками зернових та технічних культур на території
ОТГ є підприємства інвестора з Одещини в складі МПП «Обрій» ,ТзОВ
«ТрансІнвестАгро» та Паф «Агросвіт» посівна площа яких в 2021 році становила

4959 гектарів,. З фермерських підприємств найбільша посівна площа в ФГ
«Сяйво-Стрий»-1317,79 га.
В структурі зернових культур сільськогосподарських підприємств
найбільшу частку займає озима пшениця 39,2 % кукурудза -36,8% та озимий
ячмінь-18,8%. В стуктурі виробництва технічних культур найбільшу частку
займає виробництво озимого ріпаку -33,7% , сої-54,8% та соняшнику 11,2%.
Найвищу врожайність зі збирання озимого ячменю та озимого ріпаку досягли
ТзОВ «Галичина-Захід» 69,1 ц/га з площі 963 га та 40.3 ц/га з площі 991 га , ФГ
„Сяйво – Стрий” – 86,1ц/га з площі 223 га та 47 ц/га з площі 406 га, .Таких
високих показників у виробництві зернових та технічних культур підприємства
досягли
шляхом дотримання технології виробництва, сортооновлення,
енергетичної ощадливості, підвищення та збереження родючості грунтів,
залучення до обробітку земель, які не використовувались.
ТзОВ «Галичина–Захід» в період до серпня 2019 року було найбільш
потужним підприємством у свинини області і щорічно виробляло більше 22
тисяч тонн м’яса. Через спалах Африканської чуми свиней все поголів’я було
утилізоване. З березня 2020 року було завезене нове поголівя і стартував процес
відновлення виробництва. Станом на 31.12.2021 господарством реалізовано на
забій 8587 тонн високоякісної свинини. Поголів’я свиней становило 83,2 тисячі
голів.
Стабільно працює галузь птахівництва, де станом на 01.12.2021 вироблено
7831,2 т м’яса птиці . Основним виробником галузі є ФГ «УЛАР», частка якого у
структурі виробництва птиці ТГ становить 91,7%- 7183 т.В 2022 році відкрито
нові виробництва птиці в Жулині та Великі Дідушичі з разовою постановкою
птиці по 15000 голів.Очікується відновлення виробництва в селі Бережниця.
Позитивна динаміка відбувається в галузі дрібного тваринництва завдяки
приватним інвестиціям ФГ «Добра корівка», нарощується виробництво
високоякісної молочної продукції, працює сучасна козяча ферма на 1100 голів
та завод по виробництву твердих сирів. Торгова марка «Мукко» користується
популярністю серед споживачів та відома за межами регіону .За минулий рік
підриємством вироблено 220 тонн високоякісних сирів.
Велика кількість особистих селянських господарств на території громади
це великий резерв для розвитку сімейних фермерських господарств.
Створення сімейних ферм – це одне із ключових питань в розвитку
особистих селянських господарств. Адже ОСГ територіальної громади маючи
8,5 тис. га , або 26 % від земель сільськогосподарського призначення
виробляють понад 98% молочної продукції, 99% овочів та картоплі, 100%
продукції бджільництва. Сімейні фермерські господарства повинні стати
основою для сталого розвитку території. Сімейні фермерства створюють робочі
місця для своєї родини та місцевих жителів. Вони здебільшого виробляють
трудомістку
«нішеву» продукцію, а їх діяльність відбувається на сільській території, що має
позитивний вплив на соціально-економічний розвиток громади .
З метою розвитку галузі молочного скотарства в територіальній громаді
розпочався процес трансформації ОСГ у сімейні молочні ферми. На сьогодні в
нас налічується понад 20 ОСГ, які утримують 3 і більше голів ВРХ. В 2021

зареєстровано 6 СФГ, які займаються молочним скотарством . Потенціал м’ясомолочного скотарства складають 1,7 тис. голів великої рогатої худоби (далі –
ВРХ), у тому числі 1,38 тис. голів корів (станом на 01.01.2021). Для дальшого
розвитку і розширення галузі скотарства
необхідним є збереження та
збільшення поголів’я корів подвірних господарств особливо тих, які утримують
3 і більше корів і мають перспективу розвивати молочнотоварну ферму
сімейного типу, адже продукція однієї корови повністю покриває потреби
середньо статичної сім’ї в молочних продуктах, а від двох інших, а це приблизно
6-7 тонн реалізується різноманітними каналами (ринок, заготівельні організації).
В територіальній громаді виробництво молока та молочної продукції,
овочів, в основному зосереджене тільки в підсобних господарствах. Проте,
маючи значну частку у виробництві сільськогосподарської продукції, велика
кількість дрібних і середніх господарств мають обмежені можливості для
первинної обробки та зберігання зібраного врожаю. Одним із інструментів, що
дозволяє підвищити ефективність виробництва і збуту сільськогосподарської
продукції, є кооперативи. Саме кооперативи дадуть можливість включити
вироблену фермерськими та селянськими господарствами продукцію в
маркетинговий ланцюг, підвищити додану вартість, а також покращити якість і
безпечність сільськогосподарської продукції.
В територіальній громаді Стрийської міської ради зареєстровано 2
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які надають послуги своїм
членам. Це «Лисятицький» та « Стрийський Ясь», які об’єднують більше 70
ОСГ.
Для розвитку сімейних фермерських господарств та кооперації розроблено
і затверджено дві програми на період до 2025 року на виконання заходів яких
передбачено кошти в сумі 800 і 600 тисяч гривень.
СФЕРА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ
Відділом внутрішнього контролю і аудиту Стрийської міської ради
протягом 2021р. проведено наступні контрольні заходи:
- перевірка фінансово - господарської діяльності комунального підприємства
«УК «Надія» з 02 березня по 20 квітня 2021 року- за наслідками перевірки
виявлено фінансові порушення на суму 481636,0грн.
- перевірка фінансово - господарської діяльності комунального підприємства
«УК «Світанок» з 16 березня по 09 квітня 2021року- виявлено фінансові
порушення (упущено вигод) на суму 26223,0грн.
- перевірка фінансово - господарської діяльності комунального підприємства
«УК «Мрія» з 12 квітня по 07 травня 2021 року - виявлено фінансових порушень
на суму 29028,0грн.
- перевірка фінансово - господарської діяльності комунального підприємства
«УК «№ 4» з 19 травня по 11 червня 2021 року - виявлено фінансових порушень
на загальну суму 19837,0грн.
-аналіз поступлення доходів та проведених витрат на утримання міської лазні
Стрийського МК1П1 з 15 по 17 червня 2021 року - виявлено фінансових
порушень на загальну суму 124586,0грн.
-правильнісь використання бюджетних коштів та дотримання штатної
дисципліни КНП «Стрийська міська стоматологічна поліклініка» з 21 липня по
30 липня 2021 року -за наслідками проведеної перевірки КНП «Стрийська

міськастоматологічна поліклініка» до міського бюджету відшкодовано кошти на
суму 70500,00 грн.
-правильність використання бюджетних коштів на утримання народних домів
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради з 08 липня по 31
липня 2021 року -виявлено фінансових порушень на загальну суму 111389,00грн.
Проведеною перевіркою правильності використання бюджетних коштів на
утримання Стрийського міського територіального центру соціального
обслуговування виявлено зайве використання бюджетних коштів на утримання
посад зверх штатних нормативів на загальну суму 230 029,50грн.
СФЕРА МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
Управлінням містобудування та архітектури розроблено комплексний план
просторового розвитку території Стрийської міської територіальної громади. З
цією метою розроблено Модель перспективного розвитку. Проводився збір та
аналіз вихідних даних для проектування. Відділом підготовлено та винесено на
розгляд сесії Стрийської міської ради 36 рішень, підготовлено та винесено на
розгляд виконкоме 22 рішення, проведено 9 громадських слухань з розгляду
містобудівної документації, проведено 2 засідання архітектурно-містобудівної
ради.
Відповідно до Програми регулювання містобудівної діяльності Стрийської
міської ради на 2021 рік розроблено на сесії розглянуто та затверджено 119
детальних планів території (зокрема для будівництва дитячих та спортивних
майданчиків в с. Жулин, в с. Бережниця, в м. Стрий, для встановлення
пам'ятника Ф.Колессі в с. Піщани, для формування кладовища в с.Голобутів, для
розширення полігону ТПВ, що слугуватиме в майбутньому можливістю
будівництва заводу з переробки ТПВ,), генеральний план с. Ярушичі. Проведено
роботу з розроблення детального плану території з метою будівництва льодової
арени в м. Стрий.
Відповідно до Програми "Охорона та збереження об'єктів культурної
спадщини Стрийської територіальної громади на 2021рік" укладено договір з ПП
"Центр пам’ятко охоронних досліджень" на виготовлення охоронних договорів
на пам'ятки культурної спадщини, а саме на будівлі по вул. Валовій, 11 (Музична
школа) по вул. С.Крушельницької, 16 (Центр творчості дітей та юнацтва), вул.
Народній, 8 (Народний дім вул. Незалежності, 11 (Загальноосвітня середня
школа І-ПІ ступенів №1), вул. Нижанківського, 6 (Стрийський районний
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), вул.
Олесницького, 15 (Стрийський краєзнавчий музей "Верховина"), вул.
Успенській, 18 (церква).
Проведено відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію
облаштування громадського простору проспекту В. Чорновола у м. Стрию.
Також в період за 2021 рік відділом містобудування та архітектури управління
містобудування та архітектури надано:
- 107 будівельних паспортів забудови земельної ділянки (будівництво
індивідуальних житлових будинків);
- 55 містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва
(зокрема на будівництво заводу з виробництва автоклавного газобетону ТОВ

"АЕРОК", будівництво та реконструкція виробничо-складських приміщень ТОВ
"ВІС ЮА ЛТД", ТОВ "ЕКРАН", будівництво багатоквартирного житлового
будинку ТОВ "Стрийбудмонтаж");
- 106 наказів відділу про присвоєння поштових адрес на об'єкти будівництва та
об'єкти нерухомого майна;
- 28 паспортів прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької
діяльності;
- 303 висновки про погодження проектів землеустрою.
Розглянуто понад 1300 заяв громадян, фізичних та юридичних осіб.
СФЕРА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Відділ земельних ресурсів
До складу Стрийської міської ради (Стрийської ТГ), загальна площа якої
становить 55234,00 га, входять місто Стрий, площа - 1698,00 га, смт. Дашава,
площа - 2606,00 га та 45 сільських населених пунктів.
На цей час встановлено межі 30-ти населених пунктів, шляхом розроблення
та затвердження відповідних документацій із землеустрою. Зокрема, протягом
2021 року встановлено межі 6-ти сільських населених пунктів.
По всіх населених пунктах Стрийської ТГ розроблена і введена в дію
нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, що значно збільшило
надходження до місцевого бюджету.
Значну частину із загальної площі територіальної громади займають
сільськогосподарські землі площа яких складає - 32417,0619 га, в тому числі
сільськогосподарських угідь – 31665,8753 га. Із земель сільськогосподарського
призначення - 16292,52 га становлять землі пайового фонду.
На території Стрийської громади господарську діяльність проводять 77
виробників сільськогосподарської продукції, які орендують - 15629,43 га земель
пайового фонду та 1148,5964 га земель запасу, в тому числі право користування
на 660,2107 га сільськогосподарського призначення придбано на земельних
торгах у формі аукціону. Річні надходження від оренди земельних ділянок, право
оренди на які продано на земельних торгах (аукціонах), складають 3 206 268,94
грн.Зокрема, протягом 2021 року на земельних торгах у формі аукціону продано
право оренди на 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на
загальну площу 175,0393 га. Річні надходження до бюджету громади від плати за
користування цими земельними ділянками становлять 2345381,94 грн.
Крім цього, протягом 2021 року на земельних торгах у формі аукціону
продано у власність 10 земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на загальну площу - 1,9722 га. До місцевого бюджету від продажу
цих земельних ділянок поступило коштів на суму - 6931138,60 грн.
Протягом 2021 року Стрийською міською радою продано у власність 10
земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами
нерухомого майна, яке перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, на
загальну площу - 0,4582 га. До місцевого бюджету від продажу цих земельних
ділянок поступило коштів на суму - 1530054,00 грн.
На сьогоднішній день в процесі підготовки до продажу перебувають 28
земельних ділянок на загальну площу 80,8949 га, право власності, право

користування (оренда) на які буде продано у 2022 році шляхом прямого продажу
та продажу на електронних торгах.
На території Стрийської ОТГ розміщено 15 об`єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення (9 з них на території м. Стрий) площею 322,90 га та 1
об`єкт природно-заповідного фонду державного значення – Парк – пам`ятка
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення – «Підгірцівський
парк» площею 8,30 га.
Протягом 2021 року:
- Стрийською міською радою надано дозволи на виготовлення проектів
землеустрою щодо встановлення меж 3-ох об`єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення:
• Парк ім. Т.Шевченка;
• Парк Злуки;
• Парк ім. Нижинківського.
Стрийською міською радою прийнято 179 рішень по регулюванні земельних
відносин на території Стрийської ОТГ, які включають в себе орієнтовно 5230
звернень фізичних та юридичних осіб.
До місцевого бюджету надійшло коштів від втрат сільськогосподарського
виробництва, у разі відведення земельних ділянок фізичним та юридичним
особам, в сумі - 372 520,27 грн..
Стрийською міською радою підписано з Головним управління
Держгеокадастру у Львівській області Акти прийому – передачі земельних
ділянок, відповідно до яких, у комунальну власність Стрийської ОТГ передано із
державної власності 284 земельні ділянки сільськогосподарського призначення
на загальну площу 2 626,00 га.
СФЕРА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Станом на 31.12.2021 р. ЦНАПом надано 18956 адміністративні послуги.
За надання адміністративних послуг у місцевий бюджет поступило 1,8 млн. грн.
В 2021 року з Державного бюджету надано субвенцію на закупівлю обладнання
для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних
засобів на суму 264 тис.грн., робочу станцію для оформлення та видачі
паспортних документів, взяття біометричних даних на суму 344680 грн.
Протягом 2021 року ЦНАП підключив Реєстр територіальної громади та
завершує його формування.
30.10.2021 року ЦНАП підключився до електронних інформаційних ресурсів
до системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг Єдиного державного веб
порталу електронних послуг (Портал Дія).
Найбільш запитувані адміністративні послуги які надавались на протязі року:
-державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
-державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно:
-видача інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно:
-державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру;
-надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу
зДержавного земельного кадастру про земельну ділянку;

-видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки:
-державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;
-видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
- державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
злиття,приєднання, поділу або перетворення;
-державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особоюпідприємцем за її рішенням;
- реєстрація місця проживання особи;
-зняття з реєстрації місця проживання особи;
- продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності;
- видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
-погодження розміщення з встановлення режиму роботи об'єктів
дрібнороздрібної мережі тимчасових споруд та літніх майданчиків;
- видача посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;
- видача довідки про склад сім'ї.
СФЕРА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств в 2021
році було проведено асфальтування доріг Стрийської територіальної громади
загальною площею 12 026 970 кв.м на суму 6 736 427 грн., в тому числі в
м.Стрий
площа асфальтування - 8 598 500 кв.м на суму 3 791 345 грн. в населених
пунктах Стрийської територіальної громади 3 428 470 .кв.м. на суму 2 945 082
грн..
В м.Стрий проведено асфальтування доріг по вулицях : Сколівська,
О.Степанівни, Олесницького, Лесіва, Коссака, Галицька, Хмельницького,
Багряного, Сковороди, майдан Ринок, І.Франка, Шевченка, Виговського,
Саксаганського, Л.Українки, Добрівлянська, Петлюри, Коновальця, Успенська,
Шептицького, Шумлявщина, Заньковецька, Нечая, Січових Стрільців,
Котляревського, Кобилянської, Болехівська, Нижанківського, пр.Чорновола,
Басараб, Підзамче, Гайдамацька, Морозенка, 50 річчя УПА, Харкова, Сидора.
Проведено асфальтування доріг в населених пунктах Стрийської територіальної
громади: Пукеничі, Луги, Завадів, Дашава, Ходовичі, Піщани, Стрілків, Кавсько,
Угерсько, Добрівляни, Добряни, Братківці, Великі Дідушичі, Пукеничі, Луги,
Ходовичі, Подорожнє.
СФЕРА ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ
З метою приведення полігону до належного стану міською радою укладено
договір з ТзОВ «Грінера Стрий» про передачу полігону в управління даному
Управителю до 31.12.2023 року (рішення Стрийської міської ради від 29.04.2021
№ 320 «Про затвердження договору управління Стрийським полігоном ТПВ»)

У період з 20.05.2021 по 31.12.2021 рік міським полігоном ТПВ прийнято з
м.Львова 22 521,5 т. твердих побутових відходів. Львівською міською радою
оплачено за 2021 рік на соціально-економічний розвиток Стрийської ТГ – 4
458,44 тис.грн за 22 292,2 т.
Тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами для
споживачів на території міста Стрий:
1. Збирання та перевезення твердих побутових відходів – 480,00грн за 1 тонну (з
ПДВ).
2. Збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів – 644,52
грн за 1 тонну (з ПДВ).
3. Вартість в місяць для мешканців багатоквартирних будинків – 25,37 грн з
особи.
4. Вартість в місяць для мешканців будинків приватного сектору – 26,69 грн з
особи.
Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами в частині
захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ в м.Стрий Львівської області
становить 164,52 грн. з ПДВ за захоронення 1 тони відходів (рішення
виконавчого комітету Стрийської міської ради № 64 від 17.03.2020 р.)
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.07.2021 № 198
встановлено тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами
Т(вивезення) із сіл Стрийської ТГ в розмірі 16,80 грн з особи в місяць.
СФЕРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Проведено поточний ремонт вулиць міста Стрия та населених пунктах
Стрийської територіальної громади на суму 6689,814 тис. грн., а саме:
Поточний ремонт провулку між вулицями 1.Франка та Грушевськогос.Нежухів;
Поточний ремонт провулку між вулицями Миру та Стрийська с.Нежухів;
Поточний ремонт провулку № 1 між вулицями Грушевського та Молодіжна
с.Нежухів;
Поточний ремонт вул. Вишнева с.Завадів;
Поточний ремонт вул. Шкільна с.Голобутів;
Поточний ремонт вул.Франкас.Голобутів;
Поточний ремонт вулиці Зарічна с.РайлівСтрийського району;
Поточний ремонт вул.Шептицького в смт.Дашава;
Поточний ремонт примикання від вул.Шептицького до вул.Бандери в
смт.Дашава;
Поточний ремонт примикання від вул.Пекар Новицького до вул.
А. ІІІептицькогосмт.Дашава;
Поточний ремонт вул.С.Бандери в с.Заплатин;
Поточний ремонт вул. І.Сіркас.Добрівляни;
Поточний ремонт вул. Довгої с.Заплатив;
Поточний ремонт вул. Сонячної с.Добряни;
Поточний ремонт вул.С.Бандери в с.Луги;
Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду но вул. Коссака, біля ж/б 17
м.Стрий;
Поточний ремонт тротуару по вул. Добрівлянській, біля ж/б 64 м.Стрий;

Поточний ремонт тротуару но вул. Грабовецькій ( від С31І1 № 9 до з/д переїзду)
м.Стрий;
Поточний ремонт тротуару но вул. Колесси біля ж/б № 7 м.Стрий;
Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду но вул.Коссака, біля ж/б №5
м.Стрий;
Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду по вул.Коссака, біля ж/б № 7
м.Стрий;
Поточний ремонт вул.Ланим.Стрий;
Поточний ремонт об’їздної дороги навколо цвинтаря від вул.Добрівлянської до
вул. Нижанківськогом.Стрий;
По точний ремонт вул. Шептицького м.Стрий;
Поточний ремонт внутрішньо дворової о проїзду но вул.Коновальця 7 м.Стрий;
Поточний ремонт вул.Коновальцям.Стрий;
Поточний ремонт тротуару по вул.Незалежностім.Стрий, біля ж/б № 14-16;
Поточний ремонт тротуару но вул.Заньковецькоїм.Стрий, біля станції юних
натуралістів;
Поточний ремонт тротуару по вул.Грабовецькійм.Стрий біля ж/б № 116;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Красівськогом.Стрий біля ж/б № 30;
Поточний ремонт тротуару по вул.Коновальцям.Стрий біля ДІ ІЗ № 16;
Поточний ремонт тротуару по вул.Б.Хмельницькогом.Стрий біля ж/б № 19;
Поточний ремонт тротуару по вул.Красівського 30а м.Стрий (зі сторони
паркувального майданчика);
Поточний ремонт тротуару по вул. Красівського біля ж/б № 30а м.Стрий;
Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду но
вул.Грабовецькій,115,117,119 м.Стрий;
Поточний ремонт вул. Грабовецької м.Стрий;
Поточний ремонт вул. Лани м.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Коссака,біля ж/б №5 м.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Коссака,біля ж/б №7 м.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Коновальця, №7 м.Стрий;
Поточний ремонт вул.Гагаріна(від №29 но №63) с.Ланівка;
Поточний ремонт вул.Шевченка (від №29 но №73) с.Ланівка;
Поточний ремонт вул.Головацькогом.Стрий;
Поточний ремонт вул.Устияновичам.Стрий;
Поточний ремонт вул.Дорошенкам.Стрий;
Поточний ремонт вул.Морозенкам.Стрий;
Поточний ремонт вул.Яворницькогом.Стрий;
Поточний ремонт вул.Вишневоїм.Стрий;
Поточний ремонт тротуару но вул.Грабовецькій(від СЗІ11№9 від з/д переїзду)
м.Стрий;
Поточний ремонт вул.Сонячноїс.Добряни;
Поточний ремонт вул.Промисловоїм.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Коссака біля ж/б, І 7 м.Стрий;
Поточний ремонт провулку від ж/б №5 но вул.Сірка до ж/б №44а по
вул.С.Бандерим.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Б.Хмельницького біля ж/б №24 м.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду по вул.Красівського, біля ж/б №30 м.Стрий;

Поточний ремонт вн.дв.проїзду пр. Майдан Ринок, 9-10 м.Стрий;
Поточний ремонт вн.дв.проїзду пр. Майдан Ринок, 7-8 м.Стрий;
Поточний ремонт вул.Шевченка від буд.№6 до №22 с.Стрілків;
Технічне обстеження Моршинського мосту - 49000,00 гри.
Технічне обстеження мосту через р.Сукіль на дорозі загального користування
місцевого значення С141813 Баня Лисовицька Лани Соколівські 49000,00 грн.
- 325 550,70 гри. (інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування та
ПКД. експертиза для об’єкта: «Виготовлення проектно кошторисної
документації на поточний (середній) ремонт дороги С141809 СлобідкаЖуравно»;
- 267 013,03 гри.- інженерно-геодезичні та інженерно-геологічних вишукування,
ПКД, експертиза для об’єкта: «Виготовлення проектно- кошторисної
документації на поточний (середній) ремонт дороги СІ41818 Стрілків Дідушичі»;
- 245 955,04 гри. (інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування та
ПКД, експертиза для об’єкта: «Виготовлення проектно- \ кошторисної
документації на поточний (середній) ремонт дороги С141811 Угерсько - Кути;
- 85 850,00 грн. - інженерно-геодезичні та інженерно-геологічних вишукування,
ПКД, експертиза для об’єкта: «Виготовлення проектно- кошторисної
документації на поточний (середній) ремонт дороги С141813 Баня Лисовицька Лани Соколівські».
- 51279,58 грн. - виготовлення ПКД, експертизи на влаштування кільця на
перехресті вул.Шевченкавул.Коновальцям.Стрий;
- 286 737,40 грн. - «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення 0140502 Жидачів- Верчани на ділянці км
13+400- км 24+900 Львівської області» (ПКД, інженерно- геодезичні
вишукування, експертиза);
- 292 648,60 грн. - «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення 0141803 Стрий- Журавне на ділянці км
00+000- км 11+500 Львівської області» (ПКД, інженерно- геодезичні
вишукування, експертиза).
Розробка проектів організації дорожнього руху у м. Стрий:
вул.Народна,
вул. Осмомисла,
вул. Людкевича,
вул.Міхновського,
вул.Героїв Небесної Сотні,
вул.Незалежності,
вул. Валова,
вул. Хмельницького (від вул. Дубравського до вул. Валової), вул.Андрусяка,
вул.3елена(від Корчака до вул. Успенської),
вул.Успенська (від Болехівської до вул. Млинарської),
Майдан Ринок на загальну суму -113 232,00 грн.
Виготовлено 25 паспортів доріг на суму 467,670 тис. грн.
вул. Мірчука м. Стрий,
вул. Вишнева с.Лотатиики,
вул. С.Бандерис.Лотатиики,

вул. І.Франка в с.Бережниця,
вул. Л.Українки в с.Бережниця,
вул. Грушевського в с.Бережниця,
вул. Спортивна в с. Бережниця,
вул. Нова с. Кавсько,
вул. Лісовій в с.Угерсько,
вул. Шевченка в с.Угерсько,
вул. Л. Українки в с. Пукеничі,
вул. Б.Хмельницькогосмт.Дашава,
вул. Ц(ерковна в с.Кути,
вул. С.Бандери в с.Луги,
вул. Грушевського в с. Пукеничі,
вул. Сонячна в с.Добряни,
вул. І.Сірка в с.Добрівляни,
вул. Гайдамацька в с.Піщани,
вул. Л.Українки в с.Стриганці,
вул. Професора Білика в с.Верчани,
вул. I.Франка в с.ЛаниСоколівські,
вул. І.Франка в с.Стрілків,
вул.Шевченка в с.Олексичі,
вул. Озерна с. Добрівляни,
вул. Колесси с. Лисятичі.
Поповнено статутний фонд Стрийського МККП на суму 12220,600 тис. грн.,
а саме придбано:
- трактор Беларус 82.1 в комплекті з навісним обладнанням: фронтальним
навантажувачем з багатофункціональним ковшем та фрезерним обладнанням
1шт.-1178,820 тис. грн.
- трактор Беларус 82.1 в комплекті з навісним обладнанням: переднім відвалом
для снігу та косаркою - 625,00 тис. грн.
- автогідропідйомник висотою 22 м - 2797,500 тис. грн.
- причіп-лаветта (1 шт.) - 140,00 тис. грн.
- коток - 969,00 тис.грн.
- вантажний автомобіль ”Peugeot” Boxer- 1000,00 тис. грн.
- трактор Беларус 320.4 в комплекті з навісним обладнанням: відвалом для снігу
та косаркою (5шт.)-1811,00 тис. грн.
- напівпричіп тракторний самоскидний (5 шт.) - 286,30 тис. грн.
- газонокосарки STIHLRM650 T(10 шт.) - 222,96 тис. грн.
- сміттєвоз заднього завантаження - 1000,00 тис. грн.
- спецтехніка для відновлення дорожнього покриття - 2140,20 тис. грн. (в
т.ч.1027,002 тис. грн. кошти обласного бюджету).
- комплект тренажерного обладнання - 49,820 тис. грн.
- придбано обладнання щіткове МТС-101 (5 шт.) -174,90 тис.грн.
- придбано причіп тракторний самоскидний з надставними суцільнометалевими
бортами 2 ПТС-4,5 (1 шт.)- 246,00 тис.грн.
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 GRUNFOSSP95-9 (4шт) - 985,00 тис.грн. (кошти обласного
бюджету);
-частотні перетворювачі потужністю 55 kW380х3 для насосних агрегатів (10 шт.)
- 521,60 тис.грн. (кошти обласного бюджету);
- придбання ультразвукових лічильників для встановлення на свердловинах та
водозаборі марки ЛТВУ01-100 з монтажним комплектом і пристроєм передачі
даних МЗS- 242,10 тис. грн.( кошти обласного бюджету).
- придбано дерев на суму 97,896 тис.грн., клен «GlobosumStam»-15 шт., туя
«Brabant»- 100 шт.
- виготовлено схему Санітарної очистки м.Стрия -190,00 тис.грн.
-здійснено підтримку комунального підприємства «Стрийводоканал» на суму
7300,00 тис.грн.(погашення податків і зборів, оплата електроенергії, виплата
заробітньої плати та ЄСВ).
- здійснено фінансову підтримку Госпрозрахункового відділу капітального
будівництва при Стрийському міськвиконкомі (виплата заробітньої плати, ЄСВ,
сплата
комунальних
платежів-електропостачання,
газопостачання,
водопостачання, оплата комісії банку за касове обслуговування, ПДВ) на суму
431,50 тис.грн.
- здійсненно фінансову підримку комунального підприємства «Водоканал Плюс»
(виплата заробітньої плати, ЄСВ, електропостачання), на суму 248,672 тис.грн.
-здійсненно фінансову підтримку комунального підприємства КП «УК «Надія»
(електропостачання), на суму 49,00 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству
«Управляюча компанія «Комфортний Стрий» Стрийської міської ради для
виплати заробітної плати, ЄСВ, податків та зборів у сумі 500,00 тис. гри.
Відшкодовано відсотки за кредитами для населення згідно «Програми
енергозбереження для населення на 2021 рік» на суму 208,736 тис. гри.
Придбано 7 комп'ютерів та 2 багатофункціональні пристрої для Управління
ЖКГ Стрийської МР на суму 153,998 тис. грн.
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, гри.
- планшет LogikInstrument К80 (3 шт.)- 151,50 тис. грн.;
- нагрудний відеореєстраторНikvision (3 шт.) - 81,90 тис. грн.
Придбано
накопичувані
інформації
та
обладнання
для
системи
відеоспостереження м. Стрия на суму 54,568 тис, гри. Виконано послуги по
електроживленню та підключенню камер відео спостереження до мережі
Інтернет на суму - 119,462 тис.грн.
Придбано та встановлено аналітичну камеру відео спостереження на
перехресті вул.- Добрівлянської та об’їзної дороги нового кладовища до
вул.Нижанківського – 48,195 тис.грн.

Придбано та встановлено аналітичну камеру по вул. Кобилянської біля ж/б №37
- 46,465 тис. грн.
Придбано та встановлено аналітичну камеру по вул. Гайдамацькій біля ж/б №244,459 тис. грн.
Комунальним госпрозрахунковим підприємством «Стрийське міське бюро
планування та архітектури» в 2021 році було надано послуги з підготовки
документів у сфері архітектури на загальну суму 194 744 гривні.
А саме:
- підготовка документів на продовження терміну дії дозволів;
- підготовка документів з оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди;
- акти обстеження житлових приміщень з метою визначення можливості з
надання дозволу на переведення їх з житлового фонду в нежитловий;
- ескізи намірів забудови;
- детальні плани території;
- виготовлення схем генплану для розташування тимчасових споруд;
- виготовлення схем для виносної торгівлі.
Підприємство є платником податку на прибуток, не є платником ПДВ. За 2021р.
було сплачено податків та зборів на суму 64 165 грн. Придбання основних
засобів чи інших активів не було.
СФЕРА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Відділ капітального будівництва
Згідно з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку
Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік відділом капітального
будівництва Стрийської міської ради проведено розробку та виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизу проектів, організовано
процедури закупівель згідно з чинним законодавством у сфері публічних
закупівель та виконано роботи з будівництва та капітального ремонту
запланованих програмою об’єктів, зокрема:
1.Довідка про виконання програми по житловому фонду та мікропроектах за
2021 рік.
(тис.грн.)
Капітальний ремонт внутрішньодворовогопроїздувул. Б.
Хмельницькогобіля ж/б № 32-а в м. Стрий
Капітальний ремонт тротуару по вул. Грабовецька, 106-116 в м.
Стрию
Капітальний ремонт тротуару по вул. 50-річчя УПА, біля ж/б
№ 7 в м. Стрию
Капітальний ремонт тротуару по вул. Грабовецькій, ж/б № 63а,
63б в м. Стрию
Капітальний ремонт тротуару по вул. Олесницького,
білямемор. Комп. Борц.за волю України в м. Стрию

625,4
218,3
229,6
216,5
253,9

Капітальний ремонт тротуару по вул. Сколівській ( від входу в
парк Т.Г. Шевченка до з/д переїзду (парна сторона)) в м.
Стрию

1150,91

Капітальний ремонт тротуару по вул. Заньковецької ( від вул.
Капітальний ремонт
ж/б (парна
№7 по сторона))
вул.
Болехівської
до вул. покрівлі
Шашкевича
в м. Стрию
Грушевського в с. Загірне
Капітальний
по вул.
в с. Жулин
Капітальний ремонт
ремонт тротуару
покрівлі ж/б
№ 6Стрийська
по вул. Вишневій
в
м. Стрий
Капітальний
ремонт тротуару по вул. І Франка в с. Угерсько

1165,62
499,9
493,6
127,8
1082,3

Капітальний ремонт м’якоїпокрівлі ж/б № 9 по вул.
Коссакавнутрішньо
в м. Стрий дворові проїзди, тротуари:
Всього
Капітальний ремонт вул. ЗапорізькоїСічі (відвул. Дрогобицької
до ж/б №22) в м. Стрию
Капітальний ремонт провулку (від вул. Заньковецької до вул.
Панаса Мирного) в м. Стрий

228,4
5436,13
672,6
1521,0

Капітальний ремонт вул. Кухара в с. Лисятичі

575,91

Капітальний ремонт частинивулиціМолодіжнавідгосподарства
№ 2 до господарства № 14 с. Нежухів

585,91

Капітальний ремонт вул. Гайдамацької в с. Піщани

623,1

Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в с. Угерсько

2395,1

Капітальний ремонт дороги в с. ПукеничіСтриського району
Львівськоїобласті по вул. ЛесіУкраїнки

899,3

Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. П’ятничани

3959,3

Капітальний ремонт дороги по вул. Цегельна с. Лисятичі
Капітальний ремонт дороги по вул. Олесницького від буд. № 3
до вул. С. Бандери, та від вул. Молодіжна до вул. І. Франка у
с. Слобідка

868,9

Всього вулиці:
Разом вулиці, провулки тротуари, внутрішньо дворові проїзди:

1239,8
13340,92
18777,05

Капітальний ремонтпокрівлі ж/б № 22 по вул. Колесси
Всього покрівлі:
Капітальний ремонт
віконнихпрорізівмісцьзагальногокористування в ж/б №1
по вул. Ленкавського в м. Стрий
Капітальний ремонт
віконнихпрорізівмісцьзагальногокористування в ж/б №7
по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий
Капітальний
ремонт
віконнихпрорізівмісцьзагальногокористування в ж/б № 5
по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий
Капітальний
ремонт
віконнихпрорізівмісцьзагальногокористування в ж/б № 3
по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий
Всього віконні прорізи:
К.р. ліфта в ж/б № 11 ІІ під. по вул. Коссака
Придбання та встановлення загально будинкового вузла
комерційного обліку теплової енергії в ж/б № 122 по вул.
Грабовецькій в м. Стрий
Всього ліфти та лічильники:
К .р. прим. Г О "Союз ЧорнобильУкраїни" по вул.
СічовихСтрільців, 10 м. Стрий
Мікропроекти
Капітальний ремонт підвальногоприміщення,
щоналежить до об'єктівкомунальноївласностімістаСтрий,
яке орендуєСтаницяСтрий Пласту – НСОУ по вул. С.
Бандери, 13 за для досягненняенергоефективності та
енергозбереження майна громади
Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Розгірче
Всього мікропроекти:
РАЗОМ житловий фонд:

1111,2
1967,3
143,4
103,3
118,3
103,3
468,3
48,9
25,5
74,4
100,6

350,6
207,3
557,9
3168,5

2. Довідка про виконання програми по вулицях та тротуарах
(тис.грн.)
3.Довідка про виконання програми по встановленню дитячих майданчиків та
інших об’єктівсоціально-культурноїінфраструктури
(тис. грн.)

Будівництвоогорожідитячогомайданчика с. Райлів

49,3

Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчикас.
Ланівка»

48,9

Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика на
територіїПодорожненськоїопорної ЗЗСО І-ІІІ ст.

49,2

Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика на
території НВК «Бережницький ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»

49,2

Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика на
територіїЖулинської СЗОШ І-ІІ ст.

49,2

Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика на
територіїНВК «М. Дідушицький ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»

49,2

Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика на
територіїГолобутівської СЗОШ І-ІІ ст.
Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика в
селіЗарічне
Придбання та встановленнядитячогоігровогомайданчика в
селіЗавадів
Будівництво футбольного міні - поля зі штучним покриттям по
вул. Паркова в с. Підгірці

49,2

Всього дитячі майданчики:
Пам’ятнізнаки
Будівництвопам'ятного знаку Героям НебесноїСотні та
учасникам АТО в м. Стрию

49,2
118,4
1498,3
2010,1

5578,5

Будівництвопам’ятного знаку Ф. Колесси в с. Піщани

480,5

Всього пам’ятнізнаки:

6059,0

Разом об’єктисоцкультурноїінфраструктури

8069.1

4.Довідка про виконання програми по капремонту повітряних систем
освітлення
(тис.грн.)

К. р.повітряноїсистемиосвітлення по вул. Грабовецькій (від ж/б
№22 до з/д переїзду) м. Стрий
К. р.повітряноїсистемиосвітлення по вул. Савурим. Стрий
К. р.повітряноїсистемиосвітленнявнутрішньо дворового
проїзду по проспекту Чорновола, 35м. Стрий
К. р.повітряноїсистемиосвітлення по вул.
СічовихСтрільців,14м. Стрий
К. р.повітряноїсистемиосвітлення по вул. СічовихСтрільців,18
м. Стрий
Капітальний ремонт повітряноїсистемиосвітленнявнутрішньо
дворового проїзду по вул. Б. Хмельницького, 15,17 м. Стрий
Капітальний ремонт повітряноїсистемиосвітленняпішохідного
мосту через залізничнуколію (відвул. Вокзальної до вул.
Зубенка) в м. Стрий
Капітальний ремонт повітряноїсистемиосвітлення по вул.
Шевченка в с. Ланівка
Капітальний ремонт повітряноїсистемиосвітлення по вул.
Миру в с. Ланівка
Всього повітряні системи освітлення:
Всього по звіту ВКБ:

19,8
17,8
33,2
23,8
22,4
25,2
156,9
30,90
48,7
378,7
30393.35

Мною на протязі року проводився прийом громадян згідно
затвердженогографіку прийому.За попереднім записом на особистому прийомі
прийняв 89 громадян.
Розглянуто та надано відповіді на письмові звернення:
- по загальних питаннях ( ремонт будинків та прибудинкових територій, ремонт
та розвиток дорожньої інфраструктури, питання містобудування та архітектури,
тощо)1271 громадян;
- з питань аграрної політики та земельних відносин розглянуто 6589 звернень;
- транспорту і зв’язку - 121 звернення;
- з питань містобудування та архітектури – 135 звернень.
Для розгляду на комісії з вирішення земельних спорів на протязі 2021р.
поступило - 37 звернень, які опрацьовані в повному обсязі.
Приймав участь у розробці 198 рішень з земельних питань. Розглянув та
скерував до виконання підпорядкованим відділам та управлінням 4871 листів та
кореспонденції від установ, організацій державної та виконавчої влади, органів
прокуратури та судових установ, промислових підприємств, юридичних та
фізичних осіб – підприємців, депутатів усіх рівнів.
Через платформу електронної демократії в 2021 році розглянуто 8
електронних петицій, що набрали відповідну кількість підписів, зокрема:
- щодо озеленення міста та облаштування відпочинкових зон;
- про реконструкцію фонтану по проспекту Чорновола;

- щодо захисту культурної спадщини;
- щодо розірвання договорів на пасажирські перевезення з Стрийським АТП;
- Стрий - місто привітне до його мешканців;
- про визнання вуличних котів частиною екосистеми;
- щодо повернення зупинки всіх автобусних маршрутів на залізничний вокзал;
- про створення поруч з залізничним вокзалом пасажирського пересадкового
вузлу.
Дані петиції розглянуті у встановлені терміни та з дотриманням вимог
чинного законодавства.

ЗВІТ заступника міського голови А.Стасіва
Стрийська територіальна громада об’єднує 47 населених пунктів із центром у місті
Стрий. Населення майже 100 тис. осіб.
Сесією міської ради 28 січня 2021 року затверджено «Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік».
Відповідно до Програми загальний обсяг фінансування по капітальних видатках
становив 146,7 млн.грн., в тому числі бюджет розвитку громади - 88646 тис. грн, коштів
державного бюджету – 28,4 млн. грн, обласного бюджету – 15,5 млн. грн та інші.
З початку року розроблено 9 проєктів та прийнято 9 регуляторних актів.
Цими регуляторними актами:
Затверджено положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою
комунальної власності на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності
та
рекламоносіїв
та
внесено
зміни
до
Положення;
Затверджено правила благоустрою Стрийської територіальної громади;
Затверджено положення про оренду майна комунальної власності територіальної
громади Стрийської міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального
майна;
Затверджено положення про паркування транспортних засобів на території Стрийської
територіальної громади.
Погоджено тариф транспортних послуг на міських автобусних маршрутах загального
користування в м. Стрию, які обслуговуються в режимі маршрутного таксі.
-

Встановлено на території Стрийської міської територіальної громади місцеві податки.

Сесією міської ради затверджено рішення «Про заборону продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території Стрийської
територіальної громади».
Затверджено «Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди окремих
конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності у м. Стрий».
Розглянуто 266 заяв суб’єктів підприємницької діяльності на предмет встановлення
режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Постійно здійснювався моніторинг використання коштів обласного та державного
бюджетів, які спрямовувались на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів
соціально-культурного та житлово-комунального призначення. В 2021 році реалізовано 8
проєктів місцевого значення.
Розроблено та затверджено сесією міської ради 23 грудня 2021 року Положення про
громадський бюджет в Стрийській територіальній громаді.

Виконавчим комітетом розроблена та затверджена 23 грудня 2021 року Стратегія
розвитку Стрийської міської територіальної громади на період до 2027 року. Наступним
етапом є збір ідей проєктів для розробки плану заходів з її реалізації на період до 2023 року.
Сесією міської ради 23 грудня 2021 року затверджено «Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2022 рік».
НОВІ ВІДДІЛИ
Рішенням Стрийської міської ради від 03 грудня 2020 року затверджено нову структуру
апарату Стрийської міської ради та її виконавчих органів.

Відділ внутрішньої та інформаційної політикипрацює над інформаційною
політикою міської ради та над створенням відкритого медійного простору задля якісної
комунікації з громадою.
Створено та забезпечено наповнення та підтримку соціальних мереж, які щоденно
висвітлюють діяльність Стрийської міської ради та її структурних підрозділів.
Розпочато роботу над новим сайтом з електронними сервісами (смарт сіті), які
полегшують та спрощують роботу з громадянами.
Налагоджено співпрацю із засобами масової інформації. Забезпечуються онлайнтрансляції заходів, фото- та відео-репортажі задля максимального інформування
населення.Розпочали активну роботу над створенням контенту для нового FM радіо “Голос
Стрия”.
З початком повномасштабної війни розпочав роботу call-центр (гаряча лінія), який
цілодобово приймає дзвінки щодо питань ВПО, воєнного стану тощо.

Відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва
З метою подальшого залучення інвестицій було проведено аналітику складу земель та
визначено інвестиційно привабливі ділянки, схеми яких невдовзі будуть винесені на сайт
міської ради.
- Підписано трьохсторонню угоду з Міністерством Оборони України та Львівською
обласною адміністрацією щодо використання земель запасу України на користь
нашої громади.
- Налагоджена співпраця з містами Обухів та Скадовськ для подальшого
співробітництва у різних сферах.
- Підписано меморандум про співпрацю з ТОВ «АЕРОК», спрямований на досягнення
позитивних результатів у намірах будівництва заводу по виготовленню автоклавного
газобетону.
- Підписано меморандум між Компанією «Каріс» ТОВ Республіка Корея для
посилення взаємних інвестиційних відносини та співробітництва.
- Підписано угоди щодо роздільного збору відходів,
- Підписано меморандум з мерією міста Львів, у рамках якого є успішна співпраця у
різних напрямках.
На конкурсі проектів регіонального розвитку переміг проект закупівлі цифрового
рентгенапарату С-дуга для травматологічного відділення. З обласного бюджету залучено
близько 1,5 млн.грн. Іншим виграшним проектом була закупівля спецтехніки STRASSMAYR
для ремонту дорожнього покриття. З обласного бюджету було залучено більше 1 млн гривень.
Отримано перемогу у грантовому конкурсі проектів USAID «Підтримка реформи
охорони здоров’я».
Проект «Модернізація системи управління якістю клініко-діагностичної лабораторії
шляхом впровадження інформаційної системи» загальною вартістю - 1 223 416 тис. грн..
знаходиться в процесі реалізації.

Відділом туризму та промоцій
- розпочата робота щодо визначення логотипу, гасла та брендбуку Стрийської міської
територіальної громади. Виконано перший етап «Проведення досліджень щодо майбутнього
логотипу та гасла, презентація результатів», підготовлено звіт (49,9 тис. грн.). Триває другий
етап – «Розробка логотипу та гасла»;
- виготовлено та встановлено на в’їздах у Стрийську громаду 5 інформаційних щитів
українською та англійською мовами (25,0 тис. грн). Замовлено та буде придбано у листопаді
2021 року ще 7 аналогічних щитів;
- придбано LED екран з метою трансляції слайдової та відеоінформації;
- придбано промоційну продукцію;
- створено двосторонню карту міста Стрия та Стрийської міської територіальної громади
з відображенням туристичних об’єктів у 3-вимірному просторі.
- проведено громадські слухання разом з Радою Європи щодо планування громадського
простору (проспект В.Чорновола), проведено електронне анкетування (опитування)
мешканців;
- проведено електронне анкетування (опитування) щодо облаштування майдану
Незалежності, майдану Ринок, парку ім. Т.Шевченка, набережної р.Стрий. Підготовлено по
всіх анкетуваннях звіти.
- вручено 73 відзнаки, а саме 35 нагрудних знаків та 38 наручних годинників.
Відділом інформаційних технологій:

Налаштовано та запущено систему електронного голосування.
- Впроваджено систему онлайн відеотрансляції сесійних засідань та інших заходів у
приміщенні Управління культури, молоді та спорту.
- Запроектовано та частково побудовано локальну мережу в будівлі Управління
культури.
- Впроваджено програмне забезпечення для організації бухгалтерського, фінансового
та кадрового обліку “Дебет+”.
- Проведено роботу по питаннях ІТ в 10-и старостинських округах.
- Опрацьовано, взято участь та отримано субвенцію з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до
Інтернету в с.Розгірче.
- Отримано субвенцію на розвиток ЦНАПу для забезпечення доступності і підвищення
якості адміністративних послуг. ЦНАП забезпечено обладнанням для реєстрації транспортних
засобів та видачі посвідчення водія. Очікуємо на обладнання для видачі idпосвідчень та
паспортів.
- Налаштовано необхідні ІТ сервіси у відділі паркування Управління ЖКГ.
- Підготовлено проект побудови безпровідної локальної мережі та облаштування
серверної кімнати у приміщенні Виконкому Стрийської міської ради з подальшою побудовою
єдиного інформаційного середовища ТГ.

Звіт заступника міського голови
Грех Христини Ярославівни
про проведену роботу у 2021 році
Відповідно до розподілу функціональних обов’язків між керівниками
міської ради та її виконавчого комітету затверджених рішенням виконавчого
комітету Стрийської міської ради №1 від 07.12.2020 (зі змінами) відповідаю за:
- виконання рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського
голови, документів вищестоящих органів влади, проводжу розгляд виконання
документів відповідно до покладених обов’язків;
- реалізацію державної політики в галузі науки, освіти, фізкультури і
спорту, сім’ї і молоді, охорони здоров’я, соціального захисту населення;
- здійснюю керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров’я і
соціального захисту населення, що належить до сфери управління виконкому,
організацію їх матеріально-фінансового забезпечення;
- розробку прогнозів розвитку мережі закладів науки, культури, освіти,
фізкультури і спорту, охорони здоров’я і соціального захисту населення та
врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку;
- здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,
епідеміям та їх ліквідації;
- організацію медичної допомоги населенню, надання у межах
повноважень пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;
- сприяння в роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері
науки, освіти, фізкультури і спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я,
екології, соціального захисту населення;
- забезпечення додержання законодавства про пільги;
- координацію роботи відповідних органів державної виконавчої влади,
пов’язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розташування,
працевлаштування, соціально побутового і медичного обслуговування ВПО.
Здійснюю керівництво: управлінням освіти; управлінням культури молоді
та спорту; службою у справах дітей; управлінням соціального захисту населення;
міським центром соціальних служб; Стрийським міським територіальним
центром соціального обслуговування;відділом охорони здоров’я; закладами
освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення;
Організовує роботу: спостережної комісії;комісії по розгляду документів
на призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям;надзвичайної
протиепідемічної та протиепізоотичної комісії;комісія захисту прав дітей;комісія
по розподілу бюджетних коштів на книговидання;міжвідомча комісія з питань
організації оздоровлення;комісії по наданню матеріальної допомоги по заявах
громадян; конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад
директорів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я міста
Стрия; координаційної ради з питань суспільно небезпечних узалежнень та груп
ризику громадян; координаційної ради з питань захисту прав та реалізації

реформи системи інституційного догляду та виховання дітей у м.Стрию;
опікунської ради; координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу і іншим соціально-небезпечним хворобам; координаційної ради
у справах інвалідів та чорнобильців; координаційної ради з питань молодіжної
політики; комісії з питань гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та
протидії торгівлі людьми у м.Стрию.
Здійснюю прийом громадян 2 і 4 вівторок місяця з 13:00 – 17:00
За період 2021 року звернулось на прийом з колективним зверненням 7
груп осіб по питаннях діяльності поліклініки в м. Стрию по вул. Шевченка, 57,
59; питання діяльності міської стоматологічної поліклініки; діяльності
дошкільних закладів.
Індивідуальним зверненням 236 осіб: питання діяльності і подальшої
праці у ФАПах (пунктах здоров’я); надання пільг і субсидій домогосподарствам;
надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що
опинилися у скрутній життєвій ситуації, які зареєстровані та проживають у
Стрийській ТГ; надання пільг і придбання житла для учасників АТО/ООС;
надання житла для ВПО; безкоштовного отримання пільгових медикаментів.
У 2021 році відповідно до розпоряджень міського голови були проведені
2 виїзні наради у старостинських округах:
З 08.02.2021 – 19.02.2021
З 11.05.2021 – 21.05.2021
Проблемні питання: капітальні ремонти приміщень закладів освіти,
культури, ФАПів, створення груп продовженого дня в школах, утримання
будівель і спору.
Освітня галузь Стрийської територіальної громади – це 44 заклади
загальної середньої освіти у яких навчається 11268 учнів; 26 ДНЗ (2535 дітей) та
13 структурних підрозділів “Дошкілля” в ЗЗСО (459 дітей); 10 закладів
позашкільної освіти.
Програмою
капітального
будівництва
об’єктів
житловокомунального та соціально-культурного призначення, капітального ремонту
установ та закладів освіти Стрийської територіальної громади на 2021 рік
передбачено кошти місцевого бюджету в сумі 49009,8 тис. грн. З них освоєно
станом на 31.12 – 48674,2 тис. грн.
Завершено:
реконструкцію ЗЗСО І – ІІІ ст. в с. Нежухів на суму –1503,0 тис. грн;
капітальний ремонт даху в ССШ І-ІІІ ст. №4, НВК «Школа І ст.-гімназія
ім. Митрополита А. Шептицького», Великодідушицької опорної СЗОШ І-ІІІ ст.,
Підгірцівської СЗОШ І ст. на суму – 5332,00 тис. грн;
ДНЗ №2, ДНЗ №15 на суму – 2365,6 тис. грн;
капітальний ремонт харчоблоку в СЗШ І-Ш ст. №1 по вул. Незалежності,
11; ЗДО № 11 – на суму 1350,00 тис. грн;
капітальний ремонт підлоги у спортивному залі СЗШ №6 на суму – 197,
896 тис. грн;
капітальний ремонт підлоги на коридорі ІІ,ІІІ поверхів ЗЗСО №9 на суму
– 970,00 тис. грн;

капітальний ремонт подвір’я ЗДО №16, Олексицької СЗОШ І –ІІ ст. на
суму – 509.8 тис. грн;
капітальний ремонт туалету МНВК на суму – 200.00 тис. грн;
капітальний ремонт огорожі ЗДО№6, ЗДО «Теремок» смт. Дашава на
суму -229,00 тис. грн;
капітальний ремонт Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи
«Сестер Музичук» на суму - 620,8 тис. грн.;
Придбано і встановлено вікна та двері в приміщенні СЗШ №2; СЗШ №3,
СЗШ №4, СЗШ №8, ЗЗСО №9, СЗШ №10, СЗШ №11, ЗДО№22 на суму - 1273,00
тис. грн.
Облаштовано пожежною сигналізацією приміщення ДНЗ №6, ДНЗ №12
на суму - 200,0 тис. грн.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію:
по
об’єкту
«Будівництво
мультифункціонального
спортивного
майданчика на території СЗШ І-ІІІ ст. №6 на суму - 57,5 тис. грн;
В обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив у Львівській області
стали переможцями 5 закладів освіти, що дало можливість здійснити
капітальний ремонт шатрової покрівлі Підгірцівської СЗОШ І ступеня, шатрової
покрівлі ДНЗ №15 «Пролісок», капітальний ремонт віконних прорізів в
головному корпусі опорного навчально-виховного комплексу «Дашавський
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад», придбати мультимедійне обладнання для Добрянської СЗОШ І-ІІ
ступенів, комп'ютерний клас та мультимедійний проектор для Лисятицького
ЗЗСО І-ІІІ ст., теплообмінник та комплектуючі частини для підігріву води
басейну с. Угерсько.
Два заклади освіти стали переможцями у Проєкті «Спроможна школа
для кращих результатів», що дало можливість здійснити поточний ремонт
обіднього залу у Дашавському ЗНЗ І –ІІІ ст. – ДНЗ» та капітальний ремонт
котельні Великодідушицького опорного СЗОШ І-ІІІ ст. Загальна вартість
проєктів 671,853 тис. грн, із них - 469,915 тис. грн – обласний бюджет; 201,938
тис. грн - місцевий бюджет.
У жовтні 2021року придбано шкільний автобус за кошти державного та
місцевого бюджетів за програмою співфінансування, загальна вартість якого
1879970,00 грн. та встановлено 9 GPS-трекерів на шкільні автобуси для
відстеження руху транспорту та використання палива на загальну суму 67,2 тис.
грн.
Рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради №235 від 28
липня 2021 року було затверджено Положення про премію міського голови
учнівській молоді Стрийської ТГ. Метою є надання фінансової підтримки
талановитим випускникам закладів освіти, які за результатами ЗНО отримали
сертифікат 200 і вище балів. Цього року грошові винагороди у розмірі 5000 грн.
отрималиБрик Ростислав Юрійович – випускник СЗОШ І-ІІІ ступеня №6 м.
Стрий, який за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови отримав сертифікат 200 балів і Козак Аліна Сергіївна – випускниця НВК
«Миртюківський СЗНЗ І-ІІІ ст. з ПВІМ – ДНЗ», яка за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання з англійської мови отримала сертифікат 200 балів.

Було відкрито два структурні підрозділи «Дошкілля» у
Розгірчанському НВК на 15 місць та у Нежухівському ЗЗСО на 60 місць. На
створення цих підрозділів з міського бюджету виділено 918,3 тис. грн. Здійснено
капітальний ремонт приміщення Великодідушицького ДНЗ, на який витрачено
448,9 тис. грн. На базі ліквідованої Ярушицької філії НВК «Дашавський опорний
ЗНЗ І-ІІІ ступенів –ДНЗ» створено Ярушицький заклад дошкільної освіти.
Ведуться роботи по будівництву ДНЗ в с. Слобідка. Кошторисна вартість об’єкта
25904,079 тис. грн. освоєно 249,1 тис. грн.
На харчування дітей у ЗДО у 2021р. Виділено 10198,2 тис. грн, що
становить стовідсоткове виконання норм харчування для дітей.
Впродовж 2021 року у Стрийській ТГ створено два нових позашкільних
навчальних заклади: дитячо-юнацьку спортивну школу сестер Музичук та
комунальний заклад позашкільної освіти «Стрийська академія футболу».
Завершена перша черга капітального ремонту стадіону «Сокіл» на загальну суму
30755,5 тис. грн.
Ще однією важливою ділянкою роботи є турбота про здоров’я дітей. У
літній період 2021 року було оздоровлено 151 дитину пільгових категорій на
суму 900 тис. грн. Впродовж навчального року учні шкіл Стрийської ТГ
відвідують басейн у с. Угерсько.
Важлива увага приділяється фаховій майстерності керівників закладів
загальної середньої освіти. У червні – липні 2021р. проведено 3 конкурси на
посаду директора ЗЗСО, за результатами яких призначено 18 керівників ЗЗСО.
Опрацьовано 26 проєтів рішень сесій; 5 рішень виконавчого комітету та
11 розпоряджень міського голови.
Управління культури, молоді та спорту.
Загальна кількість працівників галузі культури – 598, з них 14 –
працівників управління культури, молоду та спорту Стрийського МВК
Базова мережа закладів культури.
Управління культури налічує:

6 закладів освіти галузі культури:
Стрийська дитяча школа мистецтв;
Стрийська хорова школа «Щедрик»;
Стрийська дитяча музична школа ім..О.Нижанківського;
Лисятицька дитяча школа мистецтв;
Дитяча школа мистецтв с.Братківці;
Дашавська дитяча музична школа ім..Ф.Колесси.



44 Народні доми;
49 бібліотек Стрийської МЦБС;


Стрийський краєзнавчий музей «Верховина», також 6
музеїв, що діють на правах відділів;

19 Народних художніх колективів;

5 Зразкових колективів;

Муніципальний камерний чоловічий хор «Каменяр»;

Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»;

Стрийський молодіжний центр;

КЗ «Будинок приїжджих».
Серед основного:
2021 рік було проголошено роком Народного домум.Стрия, у зв’язку з
значимою для громади подією – 120-річчя Народного дому м.Стрия. Протягом
всього року Управління культури, молоді та спорту готувалось до заходів з
відзначення ювілею, що датувалися 17-19 вересня 2021 року. Було проведено
значну роботу над матеріально-технічною базою установи, що фінансувалася за
кошти міського бюджету. В часі відзначення 120-річчя відбулась значима подія
для Стрийської територіальної громади – приїзд Отця і Глави Української грекокатолицької церкви Баженнішого Святослава. Ним було освячено наріжний
камінь пам’ятника о. Остапу Нижанківському. Також, Блаженніший взяв участь
в Урочистій академії з нагоди 120-річчя Народного дому м.Стрия.
Організовано та проведено святкування 110-річчя ФК «Скала 1911» - в
часі проведення заходів зі святкування було відкрито музей футбольного клубу
«Скала», проведено урочисту академію за участі Левка Бебешка та Ярослава
Музики та товариські матчі спочатку юних футболістів, а згодом ветеранів
стрийської «Скали».
А також, цього річ, особливо відзначили день, коли вперше в Україні був
піднятий синьо-жовтий стяг над Стрийською міською радою, відтворивши
урочисту ходу з прапором, однак стяг був уже значно більших розмірів. У святі
взяли участь учасники історичних подій Василь Бичко та Зеновій Куйбіда.
З нагоди Великодніх свят Майдан Незалежності прикрасили святкові
декорації, серед них пасхальний кошик та писанки. Композиція яскравих
елементів у центрі міста стала чудовою розвагою для дітей та місцем для фото.
Створено новий комунальний заклад «Муніципальний естраднодуховий оркестр Стрий», що згодом прикрасив багато культурно-мистецьких
заходів громади.
Відкрито меморіальну дошку видатному краєзнавцю, педагогу,
громадському діячу, почесному стриянину Михайлу Мандрику, на фасаді школи
№2.
Вперше за багато років знову у нашому місті відбувся конкурс «Чарівна
стриянка».
Ми знову разом відзначили День міста, вперше за багато років Майдан
Незалежності у Стрию зібрав 10 тисяч стриян та гостей міста на грандіозний
концерт.
Було проведено Всеукраїнський турнір з шахів «Кубок сестер
Музичук» у с.Підгірці, 210 учасників
Відбулось одне з найяскравіших дійств осені – оновлена, як ніколи
актуальна «Книжкова толока», куди з’їхались гості з всієї України.

З нагоди Дня захисників і захисниць України відбулась урочиста хода
вулицями міста і відкриття пам’ятника Героям Небесної сотні та Героям
АТО ООС.
Ус.Піщани був відкритий і освяченийпам’яник Філарету Колессі, з
нагоди відзначення 150-річчя від дня народження легендарного фольклориста
та музикознавця.
Головною новорічною подією цього річ було відкриття центральної
новорічної ялинки міста, за участю народної студії естрадних мистецтв
«Говерла». І саме наша новорічна красуня, вже вдруге виборола перше місце у
конкурсі «Найкраща ялинка Львівщини – 2022».
Управлінням культури, молоді та спорту за 2021 рік було опрацьовано:
1. рішення сесії (33 шт.);
2. рішення виконавчого комітету (10 шт.);
3. розпорядження міського голови (14 шт.).
Виконано цільові програми:
Поповнення бібліотечних фондів бібліотек МЦБС м.Стрий на 20212025рр.
Рішення сесії №256 від 25.03.2021р. - 80,0тис.грн.
Виконання по Програмі -100%
Придбано 737 книг.
Підтримка видавництва книг , інформаційних видань, брошур на 2021 рік.
Рішення сесії № 91 від 28.01.2021р, №498 від 29.07.2021р., №597 від
30.09.2021р.- 171,8тис.грн.
Виконання по Програмі 169,2,0 тис.грн (98,5 %)
Надано фінансову підтримку 14 письменникам, упорядникам, а саме:
М.Іванів Фотоальбом «Таке знайоме місто»;
С.Целюх збірник «Божествена літургія»;
О.Лесишин збірка поезій «А небо плакало дощами»;
Л.Павлів Літературний портрет;
У.Молочко монографія «Газетне слово отця Остапа Нижанківського»;
О.Кравець, М.Закусов журнал «Стрийська старовина»;
М.Золотуха збірка пісень «Може для України, може лиш для Стрия»;
Д. Припін «Релігійний світогляд будителів»;
Я.Ворб'як «Козак з пірначем полковника»;
Б.Гресинський «Історія села Загірне»;
М.Берездецький «Переплились мої думки»;
А.Хемій «Заходьте…Відчинено…»;
В.Гущак збірник «Хори та пісні»;
М.Олійник «Фотоальбом «Скала Стрий – 110 років»;
Духовність рятує світ на 2021 рік .
Рішення сесії № 158 від 25.02.2021р.- 200,0тис.грн
Програма виконана на 99,98 %:

Одержувачі:
церква РГ УГКЦ парафії Благовіщення Пречистої Діви Марії м.Стрий;
церква РГ УГКЦ парафії Бл. Священномученика Й.Коциловського;
Фінансова підтримка муніципального чоловічого хору «Каменяр» на
2021рік
Рішення сесії № 93 від 28.01.2021р – 939,9тис.грн.
Програма виконана на 99,17 %.- 932,1тис.грн.
Фінансова підтримка Комунального закладу Муніципальний естраднодуховий оркестр «Стрий» на 2021 рік.
Рішення сесії № 499 від 29.07.2021р - 227,8 тис.грн.
Програма виконана на 99,9 %.-227,6 тис.грн.
«Фінансова підтримка сільського футболу» на 2021рік.
Рішення сесії № 252 від 25.03.2021р.- 1000,00тис.грн.
Програма виконана на 99,9 %.-999,68 тис.грн.
Одержувачі:
Асоціація футболу Стрийщини;
ФК «П’ятничани»;
Фінансова підтримка ФК «Скала 1911» на 2021рік.
Рішення сесії № 158 від 25.03.2021р.-1500,00тис.грн.
Виконання по Програмі -100%.
Відділом з питань культури, національностей та релігій було
проведено 56 основних заходів:
Січень
Святкування 112-ї річниці від дня народження великого сина України,
легендарного провідника ОУН – Степана Бандери
Урочистості з нагоди святкування Дня Соборності України за участю
фольк- гурту «Львівські музики»
М'ясо-фест «Йорданські купання»
Урочистий концерт з нагоди Дня Соборності України
Вечори пам’яті Героїв Крут : «Символ українського героїзму – бій під
Крутами»,Години історичної правди «Трагедія і звитяга Крутів», вечорирозповіді «Бій під Крутами», «Пам’яті Крут»
Лютий
Фольклорне свято «Прощання з колядою»
Вечір – реквієм «Ангели майдану»
Тематичний вечір присвячений 150 – ій річниці від дня народження Лесі
Українки «Я маю в серці те, що не вмирає»
Просвітницька година до Дня мови «Барви рідного слова.»
Березень
Урочистий вечір до Дня народження Т.Г.Шевченка
Прем’єрне виконання Божественної Літургії

Урочисте покладання квітів
Панахида біля 1-го пам’ятника Т.Шевченка на Стрийщині
Урочистий пам’ятний вечір до Дня народження Т.Г.Шевченка
Заходи до Дня підняття прапора в Стрию
Квітень
Реалізація проекту «Великодній Стрий» на Майдані Незалежності біля
пам’ятника Будителів
Поминальна панахида (35-річчя з дня аварії на Чорнобильській АЕС)
Травень
Відзначення Дня матері на майдані Незалежності
Відкриття меморіальної дошки Михайла Мандрика на території школи
№2
Відзначення Дня героїв на майдані Незалежності
Відзначення Дня героїв на хуторі «Береги»
Флешмоб з нагоди Дня вишиванки
Відзначення Дня медика
Червень
Відзначення Дня захисту дітей
Віче з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті загиблих жертв війни
Відзначення Дня Конституції України
Липень
Віче з нагоди проголошення відновлення Української держави у 1941р.
Відзначення Дня поліції
Всеукраїнська виставка «З любов’ю до України»
Традиційна зустріч «Іменини у Ольги»
Серпень
Панахида – вшанування пам’яті Героя України Артура Лі
Зустріч військовослужбовців військової частини А2847
Відзначення Дня прапора за участю Національного заслуженого
академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки
Святкування Дня Незалежності України
Конкурс краси «Чарівна Стриянка»
Святкування Дня міста Стрия за участю зіркових гостей «PATSYKI Z
FRANEKA» та «TAYANNA»
Панахида за Героями, які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України
Вересень
Концерт Степана Целюха «Пісенна сповідь»
Панахида на могилі о.О.Нижанківського
120-річчя Народного дому м.Стрия
Урочистості з нагоди Дня рятівника
Урочисте відкриття музею футбольного клубу «Скала» Стрий.
День автентичного костюма
Народне віче біля пам'ятного монументу видатному націоналісту Зіновію
Красівському
Відкриття культурно-інформаційного Бібліохабу
Жовтень

Презентація фотовиставки видатного українського фотохудожника
Василя Пилип’юка
«Книжкова толока» у Стрию
Відзначення Дня захисника України
Віче пам’яті біля пам’ятника видатного провідника ОУН-Б Степана
Бандери.
Відкриття пам’ятника Героям Небесної Сотні та Героям АТО-ООС
Панахида та віче пам’яті на могилі Героя України Юрія Бурдяка
Листопад
Вшанування пам’яті всіх борців за волю України з нагоди 103-ї річниці
утворення ЗУНР
Урочистий захід з нагоди Дня гідності та свободи України
Захід вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні
Грудень
Відкриття центральної ялинки громади
Свято українських традицій
Відповідно до рішення №408 від 27.05.2021Про внесення змін до рішення
XIII сесії VII демократичного скликання від 13.12.2017 №444
«Про
затвердження Положень про міську премію імені Євгена Олесницького, про
міську музичну премію імені Остапа Нижанківського, про міську літературну
премію імені Олекси Бобикевича, про міську художню премію імені Петра
Обаля» та за результатами конкурсного відбору з отриманням грошової виплати
в сумі 5000,00 грн. для кожної номінації переможцями 2021 року є:
Міська музична
премія імені Остапа
Нижанківського
Міська художня
премія імені Петра Обаля
Міська премія імені
Євгена Олесницького

Уляна
Молчко
Юрій
Бандера
Галина
Верес

Міська премія імені
Євгена Олесницького

Тарас
Сорочак

за монографічні видання,
присвячені творчості родини
Нижанківських
Художник
за авторський
хронологічний довідник «Стрий:
дати, події, факти, імена» та інші
роботи
за збірку поезій «За
дверима душі»

Відділом молодіжної політики було проведено:
Низку заходів та акцій, з метою створення сприятливих передумов для
життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, розвитку
інститутів громадянського суспільства:

вперше в Стрию за сприяння відділу молодіжної
політики та ГО «Спілка творчих людей» було виготовлено та
встановлено Великодній декор в рамках проєкту «Великодній Стрий»
на Майдані Незалежності, де жителі громади та гості міста могли
зробити тематичні світлини;
започатковано захід з нагоди Дня Матері парад візочків
«Я - Мама» та проведення щорічної акції в пологовому будинку;
з метою підтримки обдарованої молоді та популяризації
художнього мистецтва було проведено ряд конкурсів малюнку: «Знову
весна, і знову надія», «Безпечна Україна», «Щасливе дитинство»,
«Незалежність у моєму серці», фотоконкурс «В об’єктиві молодих» та
за сприяння ГО «Ветеранське братерство Стрий» відбувся он-лайн
конкурс «Я – захисник України» в яких взяла участь учнівська молодь
міста Стрия та всіх старостинських округів;
до Дня молоді та Дня Незалежності з метою забезпечення
змістовного дозвілля молоді започатковано дискотеки під відкритим
небом на Майдані Незалежності.
З метою національно-патріотичного виховання в навчальних закладах
територіальної громади було проведено ряд виховних заходів з нагоди Дня
Героїв Небесної Сотні, до свята Покрови та Захисника України. Також відбулося
сходження активної молоді на гору Маківка та гору Говерла до дня Героїв та 30-ї
річниці Незалежності України; демонстрація фільму «Черкаси» для молоді
селища Дашава з нагоди дня Збройних сил України; квест вулицями Стрия з
нагоди Дня молоді за участю молоді Стрия, Нежухівського та
Дашавськогостаростинських округів та фото-квест до дня Незалежності
«Стежками борців за волю України»
Спільно з Станицею Стрий Пласт - Національної скаутської організації
України було проведено ряд акцій задля збереження чистоти довкілля;
свято Миколая для дітей соціально-незахищених
категорій;
було проведено 15 екскурсій, до яких було залучено 262
дитини.
Також протягом оздоровчої кампанії були зібрані необхідні
підтверджуючі документи та скеровано на оздоровлення в позаміські заклади
оздоровлення та відпочинку «Артек», «Молода гвардія», «Дружба», «Ровесник,
«Лісотехнік», «Айст», «Прибрежний», «Артек Прикарпаття», «Лаяр сіті»,
«Динамо» - 151 дитина соціально-незахищених категорій.
Відділом фізичної культури та спорту було проведено:
Січень
Регіональний турнір з міні-футболу серед дітей – 6 команд, 70 учасників
Лютий
Відкрита область з кік-боксингу – 12 команд, 140 учасників
«Кубок Різдва» з міні-футболу серед юнаків - 6 команд, 70 учасників
Турнір з міні-футболу серед ветеранів до Дня Соборності України 102 річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР – 6 команд, 60 учасників
Відкритий чемпіонат міста Стрий з карате – 5 команди 120 спортсменів

Березень
Турнір з міні-футболу серед юнаків 2012 р.н.. «Кубок весни» (зал ДЮСШ
вул..Соломії Крушельницької 18 А) 8 команд, 90 учасників;
Відкритий чемпіонат м.Стрий з класичних шахів (ЗОШ № 6 вул..
Коперніка 1) 54 учасника;
Традиційний турнір з волейболу пам’яті Юрія Брунцвіка (зал ДЮСШ
вул..Соломії Крушельницької 18 А) 4 команд,48 учасників ;
змагання спортивних сімей «Тато, мама і я – спортивна сім’я» (зал
ДЮСШ вул..Соломії Крушельницької 18 А) 10 сімей, 30 учасників;
І-ий етап Кубку Львівської області з карате WKF серед дітей, кадетів,
юніорів, молоді та дорослих(зал ДЮСШ вул..Соломії Крушельницької 18 А) 13
команд, 390 учасників
Чемпіонат Львівської області з волейболу серед дівчат 2005 р.н.. (зал
ДЮСШ вул..Соломії Крушельницької 18 А) 6 команд, 72 учасника.
Квітень
Регіональний турнір з боксу «Кубок Весни» - 4 команди, 60 учасників;
Травень
Першість Стрийщини з легкої атлетики серед ЗОШ “Старти надій” – 8
команд, 80 учаників;
Чемпіонат України з автомодельного спорту (I етап) серед юнаків та
дорослих – 10 команд, 38 учасників ;
Відкритий першість м. Стрий з дзюдо серед дітей - 5 команд, 110
учасників;
Турнір з міні-футболу серед ветеранів АТО до Дня героїв УПА - 8
команд, 80 учасників;
Міський турнір з шахів м. Стрий – 64 учасника;
Турнір з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат м. Стрий - 26
команд, 52 учасника ;
Червень
Міський турнір з волейболу серед юнаків та дівчат 2006-2010 р.н., - 8
команд ,48 учасників ;
Міський турнір з настільного тенісу присвячений Дню захисту дітей – 5
команд ; 21 учасник;
Турнір з шахів присвячений Дню захисту дітей – 27 учасників
Турнір з футболу присвячений Дню захисту дітей 5 команд, 110
учасників;
Відкрита першість Стрийської ОТГ з плавання серед дітей, молоді та
ветеранів с.Угерсько,70 учасників;
Боксерський турнір серед дітей приурочений Дню Батька 5 команд, 46
учасників;
Турнір з міні-футболу серед дітей на майданчику школи №7 приурочений
Дню батька, 8 команд, 96 учасників
Турнір серед ветеранів з футболу в смт.Дашава, 4 команди, 64 учасника
Турнір з настільного тенісу в смт.Дашава, 34 учасники
щоденна трансляція футбольних матчів Євро 2020.
Липень
Турнір з шахів, приуроченому міжнародному Дню шахів, 110 учасників

Турнір з міні-футболу серед силових структур, 6 команд, 60 учасників
Всеукраїнський турнір з пляжного волейболу, 25 команд, 50 учасників
Серпень
Міська спартакіада людей з обмеженими можливостями, 4 команди, 90
учасників
Дитячий турнір з міні-футболу до Дня прапора(майданчик з штучним
покриттям вул.Крушельницької) 8 команд, 90 учасників;
Всеукраїнський турнір з шахів «Кубок сестер Музичук» у с.Підгірці, 210
учасників
Турнір з тенісу до Дня Незалежності України(корт СК«Сокіл»)10 команд,
54 учасники;
Турнір з настільного тенісу(спортзал ЗОШ №3) 6 команд, 42 учасники;
Турнір з шашок до Дня Незалежності України (хорова школа
«Щедрик»)22 учасника;
Турнір з міні-футболу серед дворових команд до Дня Незалежності
(майданчик зі штучним покриттям ДЮСШ)8 команд, 80 учасників;
Першість області з пляжного волейболу (майданчик для пляжного
волейболу ЗОШ №10) 15 команд, 42 учасника;
Турнір з блискавичних шахів до Дня міста (бібліотека ім..Стефаника,вул.
Стефаника) 48 учасників
Вересень
Турнір з шахів до Дня фізичної культури та спорту, 28 учасників
Турнір з карате до Дня фізичної культури та спорту, 36 учасників
Турнір з боксу до Дня фізичної культури та спорту, 4 команди, 40
учасників;
Турнір з настільного тенісу до Дня фізичної культури та спорту, 24
учасника;
З тенісу до Дня фізичної культури та спорту, 4 команди, 32 учасника
Дитячий турнір з міні-футболу до Дня фізичної культури та спорту, 6
команд, 52 учасника;
Відкриття музею футбольного клубу «Скала» Стрий.;
Урочиста академія з нагоди відзначення 110-річчя ФК «Скала» Стрий ;
Футбольний турнір за участю дитячих команд, 4 команд, 60 учасників
Товариська гра, ветерани ФК «Скала» Стрий – ветерани «Карпати» Львів
Кубок України з автомодельного спорту, кордові моделі, 14 команд,
56 учасників.
Жовтень
Міжнародний турнір з греко-римської боротьби “ Кубок Довбуша”5
країн, 21 команда, 303 учасника.
Регіональний турнір з волейболу (с.Нежухів), 6 команд, 60 учасників;
Регіональний турнір з боксу до Дня свята Покрови, 4 команди, 42
учасника;
Регіональний турнір з настільного тенісу до Дня свята Покрови, 36
учасників;
Регіональний турнір з тенісу до Дня свята Покрови, 6 команд, 36
учасників;
Турнір з шахів (с.Угерсько) пам’яті Івана Федьківа, 42 учасника

Турнір кінологів пам’яті Тараса Гучка, 55 учасників;
Листопад
Турнір з футболу серед дитячих команд «Шкіряний м’яч», 10 команд, 115
учасників;
Регіональний турнір з шахів,42 учасника ;
Регіональний турнір з волейболу в с.Нежухів, 4 команди, 42 учасника;
Чемпіонат Львівської області з волейболу серед ДЮСШ серед юнаків
2009 р.н та молодші, 10 команд, 120 учасників;
Чемпіонат Львівської області з волейболу серед ДЮСШ серед дівчат
2009 р.н та молодші, 8 команд, 90 учасників;
Чемпіонат України з волейболу серед дорослих Перша ліга(зональний), 4
команди, 48 учасників.
Грудень
Регіональний турнір з міні-футболу до Дня Святого Миколая, 6 команд,
72 учасника.
Кубок міста з настільного тенісу серед молоді та ветеранів спорту36
учасників.
Регіональний турнір з боксу до Дня Святого Миколая, 4 команди, 36
учасників.
Регіональний турнір з волейболу до Дня Святого Миколая, 6 команд,72
учасника
Регіональний турнір з міні-футболу кубок Різдва, 8 команд, 96 учасників;
Регіональний турнір з міні-футболу кубок Зими, 6 команд, 72 учасника
Міський турнір з черлідінгу, 10 команд, 60 учасників;
Турнір з легкої атлетики, 4 команди, 48 учасників
Міський турнір з плавання, 50 учасників
Міський турнір з баскетболу серед школярів, 12 команд, 90 учасників
Міський турнір з боротьби серед школярів, 4 команди, 44 учасника
Міський турнір з карате серед школярів, 3 команди, 52 учасника
Найтитулованіші спортсмени Стрийської ТГ
№
ПІБ
Вид
Найвищі досягнення
спорту
1
Член національної збірної команди
Гамлій
Бокс
України, призер Чемпіонатів України та
Павло Андрійович
2

Якімець
Степан
Васильович

3

Ярушевськ
ий Ігор
Васильович

міжнародних турнірів з боксу,Чемпіон
області
Член національної збірної команди
Бокс
України, призер Чемпіонатів України та
міжнародних турнірів з боксу,Чемпіон
області
Чемпіон Європи з боротьби на
Боро
українських поясах, Чемпіон світу з
тьба на
боротьби на українських поясах

українських
поясах
4
Член збірної України з легкої
Іваницький
Легк
атлетики,
призеру Чемпіонатів України
Василь Тарасович а атлетика
5
Чемпіон світу з пауерліфтингу серед
Бурков
Пауе
ветеранів

Михайло Іванович
6
Черковська
Ангеліна
Володимирівна

7

Комарниць
кий Давид
Олегович

8

Чайковська
Анастасія
Володимирівна
9

Гасюк
Святослав
Володимирович
1
0

Базюк
Богдан
Ростиславович

1

1

Меленевич
Роман Васильович

1

2

Збірна
команда міста з
волейболу
1

3

Музичук
Марія Олегівна

рліфтинг
Спо
ртивні
танці

Багаторазова переможниця
всеукраїнських та міжнародних змагань зі
спортивних танців, 3-разова Чемпіонка світу,
абсолютна чемпіонка України в
Європейській та Латино-американській
програмі
Багаторазовий переможець
Спо
всеукраїнських та міжнародних змагань зі
ртивні
спортивних танців, 3-разовий Чемпіон світу,
танці
абсолютний чемпіон України в Європейській
та Латино-американській програмі
Чемпіонка України з карате,
Кара
переможець
та призер Міжнародних турнірів
те
з карате,2-разова призерка Чемпіонату
Європи з карате вадо-кай
Чемпіон України з кікбоксингу
Кікб
WAKO,
володар кубку України, володар
оксинг
кубку Світу, Чемпіон Світу та призер
WAKO
чемпіонату Світу, член національної збірної
України з кікбоксингу WAKO
Чемпіон України з кікбоксингу
Кікб
WAKO, володар кубку України, володар
оксинг
кубку Світу, Чемпіон Світу та призер
WAKO
чемпіонату Світу, член національної збірної
України з кікбоксингу WAKO
Чемпіон України зі змішаних
Хорт
Єдиноборств
ММА, чемпіон України з
инг та
рукопашного бою, переможець Кубку Світу з
ММА
хортингу, член збірної України з кікбоксингу та ММА
Чемпіони України дитячої ліги
Воле
сезону
2020/21,
призери Чемпіонату України
йбол
серед юнаків з пляжного волейболу

Пля
жний
волейбол
Чемпіонка Європи та Світу,
Шах
Чемпіонка шахових олімпіад, міжнародний
и

1
4

Музичук
Анна Олегівна

Шах
и

гросмейстер
Чемпіонка світу з блискавичних
шахів, Чемпіонка сівту зі швидких шахів,
Заслужений майстер спорту України

Короткий звіт
про роботу колективу Стрийського краєзнавчого музею
“Верховина” за 2021 рік
Протягом 2021 року у Стрию діяв державний Краєзнавчий музей
“Верховина” та на правах його відділів – Виставковий зал, Меморіальний
комплекс “Борцям за волю України”, Музей–садиба родини Бандерів, Музей
художника Петра Обаля та Меморіальний музей Ольги Бачинської. Науководослідну, фондову та освітню діяльність в музеях проводили шість наукових
працівників згідно з річним планом роботи.

Науково – дослідна робота
Музейники працювали над дослідженням краєзнавчих тем:
Студентський і молодіжний рух у Стрию кінця 80-х – початку 90-х років
ХХ ст. як чинник державотворення в Україні. (Ханас З. Б.);
“Виставка образів, графіки й рисунка П. Обаля”. Народний дім Стрия,
1943 рік. (Ханик І. І.);
Діяльність осередків УВО-ОУН на Стрийщині. (Іванчук Д. О.);
Бібліографія дописів про Стрий і Стрийщину у газеті “Діло”
(1928,1930,1931 рр.). (Іванчук Д. О.);
УТОС в Стрию – осередок соціально-трудової реабілітації людей з
вадами зору. Історія створення та розвитку. (Головащенко О. І.);
Футбол на Стрийщині – яскрава сторінка українського спорту ХХ – поч.
ХХІ ст. (Савчин Р. Р.);
Історія Стрия в датах, подіях, іменах. 2021 рік. (Верес Г. В.).
Продовжувалось дослідження вулиць Стрия:
вул. Матейка (Ханик І. І.);
вул. Добрівлянська (Ханас З. Б.);
вул. Руська (Савчин Р. Р.);
вул. Колесси (Головащенко О.І.).
120-річчю Народного дому в Стрию присвячувалось дослідження
музейників:
Значення Хліборобської виставки 1909 року для утвердження
національно-економічної свідомості українців Галичини. (Савчин Р. Р.);
Куртина Народного дому в Стрию: автори, сюжет, доля. (Закусов М.
Б.);
Друга сільськогосподарська виставка 1927 року – демонстрація
консолідації українства. (Іванчук Д. О.);
Художник Петро Обаль та його персональна виставка 1942 року під
склепінням Народного дому. (Ханик І. І.);
Культурно-мистецьке життя Народного дому на тлі епох (1901-1944
рр.). (Ханас З. Б.);
Перша краєзнавча конференція 1990 року – націотворча подія на зламі
епох. (Верес Г. В.);
Штрихи до історії діяльності Управ народного дому (1991-2021 рр.).
(Лазурко І. Д.);
Культурно-просвітницька діяльність Народного дому на сторінках
місцевої періодики (1990-2021 рр.). (Головащенко О. І.).
Науково – експозиційна робота
На основі зібраних і опрацьованих матеріалів написано тематикоекспозиційні плани стаціонарних виставок:

Пернаті листоноші у Стрию. Історія створення та діяльності
Стрийського поштово-спортивного клубу голубоводів-аматорів. (Головащенко
О. І.);
Стрийщина в національних революціях. (До 30-річчя проголошення
Незалежності України. (Ханас З. Б.);
Великий український будівничий Іван Левинський. (До 170-річчя від дня
народження. (Ханас З. Б.);
Народному дому в Стрию – 120 років. Фотовиставка.
(Ханас З. Б.).
У Музеї-садибі родини Бандерів тематичну експозицію “Вшанування
пам’яті Степана Бандери” доповнено книгою Ігоря Юзича “Пластовий характер
Степана Бандери”, інші тематичні експозиції збагатились цікавими світлинами з
приватних архівів.
Науково – фондова робота
Опрацьовано:
газету “Діло” (1928, 1930 ,1931 рр.) з метою написання бібліографії
дописів про Стрий і Стрийщину (Іванчук Д. О.);
дещо з музейної колекції грошових знаків України з метою створення
тематичної виставки (Іванчук Д. О.);
взірці вишивки з колекції Ярослави Івашків (Головащенко О. І.);
підбірку спідниць-вибиванок з музейної фондової групи “Тканини”
(Ханик І. І.);
архів творчих робіт Михайла Мандрика (Ханас З. Б.);
оцифровано фото та створено картотеку до теми “Стрияни – учасники
національних революцій в Україні”;
розпочато опрацювання документів та фото з приватних архівів,
переданих музею.
Науково описано 500 од. новопоступлених предметів музейного
значення. (Наукові працівники).
Обліково – фондова робота
Проведено 3 засідання фондово–закупівельної комісії.
Обліковано 500 предметів музейного значення основного фонду та 142 –
допоміжного.
Музейну збірку поповнили предмети фондових груп:
“ЗПП” періоду 30-х, 50-х років ХХ ст.;
“Тканини” (взірці вишивки 30-х – 50-х років ХХ ст.);
“Нумізматика” (монети з колекції Андрія Дороша);
“Документи” (документи з приватного архіву політв’язня Івана Поповича,
листи Віри Обаль із заслання та ін.).
Новоприйняті предмети систематизовано і розміщено у фондосховищі.
Доповнено топографічні описи.
За звітний період видано 361 предмет на тимчасове експонування.
Оформлено відповідну документацію.

Документально оформлено і видано для опрацювання підібрані фондові
матеріали:
Гук О. В., керівнику гуртка з бісероплетінняСтрийського районного
БДЮТ;
Швед І. В., приватному нотаріусу;
Тимчишин М. Я., магістру Дрогобицького ДПУ ім І. Франка;
Кузан Н. І., доценту кафедри технологічної та професійної освіти
Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка;
Єчман В. П., жительці Стрия, вишивальниці;
Костів Л. В., директору Стрийського молодіжного центру;
студентам коледжу та учням шкіл для написання краєзнавчих досліджень.
Проведено чергову звірку експонатів в експозиційних залах №1,2,3,5
краєзнавчого музею “Верховина” та в Музеї художника Петра Обаля.
Проведено інвентаризацію музейних предметів з дорогоцінних металів.
Оформлено відповідну документацію.
Охоронно – фондова робота
Замінено два акумулятори охоронних сигналізацій Музею-садиби родини
Бандерів та Музею художника Петра Обаля.
Проведено частковий ремонт охоронної сигналізації фондосховища.
Культурно – освітня робота
У 2021 році стрийські музеї відвідало 9502 особи.
Проведено 607 оглядових і тематичних екскурсій.
Організовано і проведено за межами музеїв 25 оглядів пересувних
виставок і прочитано 20 лекцій.
Експонувалось 24 стаціонарні виставки.
Підготовлено нові лекції:
“Шевченкова світлиця у Стрию – скарбниця Кобзаревої спадщини.”
(Ханик І. І.);
Насліддя Ольги Бачинської. Історія архіву і музею. (Савчин Р. Р.);
Теоретична спадщина Степана Бандери. (Гульчевська Н. З.)
У музеях проведено 35 масових заходів.
120-річчю Народного дому в Стрию присвячувалась науково-практична
конференція “Народний дім – свічадо просвіти, духовності, патріотизму”, в якій
взяли участь понад 40 науковців і краєзнавців.
Краєзнавчий музей “Верховина”
Експонувались виставки:
Стрийщина в національних революціях. (до 30-річчя проголошення
Незалежності України). (Ханас З. Б.);
Пернаті листоноші у Стрию. Історія створення та діяльності
Стрийського поштово-спортивного клубу голубоводів-аматорів. (Головащенко
О. І.);
З клаптика відродиться традиція. Виставка взірців вишивки з колекції
Ярослави Івашків. (Головащенко О. І.);

Великий український будівничий Іван Левинський. (До 170-річчя від дня
народження. (Ханас З. Б.).
Відбулися презентації цих виставок.
Для учнів гімназії проведено у відділі природи дитячий ранок “Квіти
весни”. (Головащенко О. І.).
Цікаво пройшов захід “Історичний портрет Неоніли Селезінки –
популяризаторки українських захоронок”.
Меморіальний комплекс “Борцям за волю України”
Експонувались виставки:
Природа і фантазія. Виставка творчих тематичних композицій учнів
Стрийських шкіл. (Верес Г. В.);
Намисто дитячої творчості. Виставка творчих робіт керівників
гуртків та їх вихованців Стрийського РБДЮТ. (Верес Г. В.);
Грошові знаки України ХХ ст. Дещо з музейної колекції. (Іванчук Д. О.);
З любов’ю до України. Всеукраїнська виставка творчих робіт
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. (Верес Г. В.);
Фото-документальна виставка “Українська Повстанська Армія. Історія
нескорених”. (Іванчук Д. О.);
Україна 1932-1933 рр. Геноцид голодом. (Іванчук Д. О.);
Різдвяно-новорічні композиції учнів шкіл Стрийської ОТГ. (Верес Г. В.);
Відбулися два традиційних мітинги-реквієми:
з вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні
з нагоди 80-ї річниці розстрілу енкаведистами в’язнів Стрийської тюрми.
Захопливо відбулася “Ніч у музеї” під назвою “У казематах Стрийської
тюрми” (Іванчук Д. О.).
Відбулися два майстер-класи з паперопластики – виготовлення
декоративної ляльки (керівник Г. Котів) та сувеніру з паперової лози (керівник
Н. Андрейко).
Музей-садиба родини Бандерів
Експонувалась фото-документальна виставка “Преса УВО-ОУН”
(Гульчевська Н. З.).
У програмі відеолекторію “Історична пам’ять” демонструвались фільми
про Степана Бандеру, про Героїв Небесної Сотні Андрія Корчака та Юрія
Дяковського, про Романа Шухевича, про музеї С. Бандери у світі та в Україні.
Відбулись масові заходи:
Ми ж ясного сонця діти, вольного вітру брати. Зустріч з пластунами
Стрийської станиці. (Гульчевська Н. З.);
Відчайдушний крок до Соборності. До 80-річчя проголошення Акту
відновлення Української державності. (Гульчевська Н. З.);
Зустріч з науковцем Миколою Посівничем. (Ханас В. Й.);
Круглий стіл, під час якого обговорювалось питання щодо повернення
Степану Бандері почесного звання Героя України. (Ханас В. Й.);

Ділова зустріч колективів Музею-садиби родини Бандерів та Державного
історико-культурного заповідника “Нагуєвичі” з метою підписання
меморандуму про співпрацю.
Меморіальний музей Ольги Бачинської
Експонувались міні-виставки (Савчин Р. Р.):
Як зоря зійде душа моя. Виставка творчого архіву Михайла Мандрика;
Авторські намиста з каменю Альбіни Баланди;
Котилася писанка Стрийщиною;
Скриня у спадок. Жіночі прикраси майстра Наталії Лукомської;
Ретро фотовиставка “Стрияни і стриянки”;
Пам’ятні монети Незалежної України;
В обіймах осені. Живописні мініатюри на опалому листі Лілії Лунич.;
І дерево заспівало “Різьба по дереву сім’ї Страдинюків з Косова”.
До дня вишиванки у музеї відбувся відкритий урок “Одягни, дитино,
рідну вишиванку” (Савчин Р. Р.).
Цікавою була презентація українських колискових пісень під назвою
“Тихий сон по горах ходить”.
В рамках музейних посиденьок відбулося дві зустрічі:
творчої молоді з нагоди іменин Ольги Бачинської;
прихильників, симпатиків та друзів музею з нагоди 20-річчя з часу
заснування музею.
Проведено 4 майстер-класи, під час яких майстрині навчали виготовляти
солодкі квіти (Ірина Тимошенко), писанки методом травлення (Наталія Лагоняк),
браслети для дівчаток (Ірина Тимошенко).
Музей художника Петра Обаля
Експонувалось 9 міні-виставок, зокрема, роботи вихованців гуртків
стрийського ЦТДЮ:
Малюнок на склі;
Українські народні силянки;
Великодні барви.
Інші виставки (Ханик І. І.):
Ігор Боднар – митець кольору і символізму;
Останній шлях Кобзаря. Експозиція Шевченкової світлиці;
Світ орнаменту Надії Борис (вироби зі шкіри);
Творчими шляхами душі. Біжутерія Тетяни Левченко;
Остап Оброца: творчий портрет та життєвий шлях;
Живопис в камені Вікторії Луців.
Проведено 5 майстер-класів, зокрема, три – керівником гуртка “Артмайстерня” Юлією Ханик-Соєю – виготовлення кондитерських квітів з солодкої
мастики, традиції святвечірнього столу, написання натюрморту аквареллю.
Інші майстер-класи: з виготовлення книжкової закладки-листівки у формі
метелика, новорічної прикраси – солом’яного ангелика.

Цікавою була зустріч з художником і поетом Тарасом Сорочаком (Ханик
І. І.).
В рамках програми “Стрийська музейна весна” відбулася презентація
епістолярної збірки “Листи Петра Обаля до Євгена Пеленського (1931 – 1937
рр.)”, виданої у Стрию 2021 р. (Ханик І. І.).
Виставковий зал
Експонувалось 6 виставок.
Найбільше зацікавлення відвідувачів викликали:
Виставка живопису і графіка “Лабіринт” Лідії Уварової. (м. Дрогобич);
Виставка академічних робіт студентів Львівського фахового коледжу
декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша;
Це моя Україна. Виставка художньої фотографії лауреата Національної
премії ім. Т. Шевченка Василя Пилип’юка. (м. Львів).
Відбувались презентації виставок.
Видавнича діяльність, публікації
У періодичних виданнях “Фортуна”, “Гомін волі”, “Дієслово”
видрукувано 16 дописів на історико-краєзнавчу тематику.
По місцевому радіо “Хвилі Стрия” та “Стрий-FM” прозвучало 12
тематичних передач за участі музейників.
Видрукувано програму відеолекторію “Історична пам’ять” на 2021 рік,
програму науково-практичної конференції до 120-річчя Народного дому в
Стрию.
Друкувались рекламні афіші заходів, виставок, запрошення на
презентації.
КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
Стрийської міської централізованої бібліотечної системи
за 2021 р.
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Успіхом року вважаємо:
Відкриття технічно оснащеного культурно-інформаційного Бібліохабу
«Змінюйся. Дій. Твори» в ЦМБ ім. М. Шашкевича (бюджет 153 тис. грн).
(http://cbsstryj.at.ua/news/vidkrittja_kulturno_informacijnogo_bibliokhabu_zminjujsja_dij_tvori
/2021-09-28-590)
Перемогу бібліотеки села Добряни в конкурсі «Топ 10 кращих бібліотек
області». Кошти, отримані в рамках проекту (60 тис. грн) направлені на
створення інформаційного сучасного простору в бібліотеці, закуплено нове
технічне обладнання, зокрема: комп’ютер, ноутбук, багатофункціональний
пристрій, мультимедійний екран, проектор, навушники та акустична система
https://fb.watch/9BDCFEugdS/;
Центральна міська бібліотека ім. М. Шашкевича потрапила в перелік
бібліотек України, які за державні кошти отримають книжкові видання від
Інституту Української книги для поповнення бібліотечного фонду у 2021 році.
Бібліотечний вікенд
«Віват тобі, бібліотеко!» / ЦМБ ім. М.
Шашкевича
Участь у краєзнавчому проекті спільно з управління культури, молоді та
спорту
«17
грудня
—
День
українських
вишивальниць»
https://www.facebook.com/100010195960824/videos/1077748879711571
Бібліотечні інновації
Мультимедійна презентація «Краєзнавча діяльність публічних бібліотек
Стрийської ТГ» / Міжрегіональний онлайн-семінар м. Львів/
Молодіжний
тренінг «Сім’я – простір без насилля» спільно з
Urbanбібліотекою м. Трускавець з духівником Орестом Субтельним / бібліотека
смт. Дашава/
Фільмотерапія:
проект
«Віртуальний
кіноклуб»
https://online.kinoklub.org.ua/clubs/45/events
Шаховий турнір до Дня міста в ЦДБ ім. В. Стефаника
https://www.youtube.com/watch?v=tpuk9GvJRpI
Безкоштовний бібліопрокат майна, отриманого внаслідок проектної
діяльності (фотоапарат, проектор, екран, спортивне та туристичне спорядження
та ін.)
Книги для незрячих: Презентація Євангелія та Книги Діянь шрифтом
Брайля в ЦМБ ім. М. Шашкевича

https://fb.watch/a4aTfTG_lT/
На заходи Управління культури, молоді та спорту було закладено:
Загальна сума – 2952,7тис.грн:
Культурні заходи – 1613,4тис.грн (1413,4тис.грн – заходи, 200тис.грн –
церкви)
Спортивні заходи – 1000тис.грн
Молодіжні заходи – 236,0тис.грн
Управлінням було освоєно:
Загальна сума –2792,0тис.грн
Культурні заходи – 1587,7тис.грн
Спортивні заходи – 997,8тис.грн
Молодіжні заходи – 206,5тис.грн

Вирішення питань соціального захисту населення - один з
пріоритетних напрямів діяльності Стрийської міської ради, їі виконавчого
комітету.
Система соціального захисту передбачає різні види соціальних допомог
одиноким громадянам, малозабезпеченим родинам, сім’ям з дітьми, особам з
інвалідністю, житлові субсидії, пільги, забезпечення технічними засобами
реабілітації та інші.
Виконання завдань в галузі «Соціальний захист населення» дає
можливість розв’язувати найгостріші проблеми мешканців нашої громади та
покращити життя сімей з дітьми, осіб з інвалідністю та інших найбільш
незахищених верств населення громади, які потребують соціальної підтримки.
В структуру управління соціального захисту населення входять такі
відділи та спеціалісти:
Відділ з прийому документів та призначення усіх видів допомог та
компенсацій;
Відділ виплат допомог та компенсацій;
Відділ у справах інвалідів, ветеранів війни та праці;
Відділ програмного забезпечення;
Відділ персоніфікованого обліку;
Відділ бухгалтерського обліку т а звітності;
Відділ державних соціальних інспекторів;
Головний спеціаліст з сімейної політики;
Головний спеціаліст з кадрових питань та діловодства, обслуговуючий
персонал та ін.
Враховуючи реформування адміністративно – територіального устрою,
створення Стрийської міської територіальної громади до якої ввійшли 46
сільських населених пунктів (чисельність населення приблизно збільшилась з
59,7тисяч до 99,5 тисяч мешканців), згідно з чинним законодавством

працівниками управління з початку 2021 року проводиться прийом усіх
мешканців створеної Стрийської міської територіальної громади.
Управлінням соціального захисту населення Стрийської РДА станом на
01.03.2021року передано до нашого управління 12900 особових справ
отримувачів різних видів допомог та компенсацій, пільг та житлових субсидій.
Управлінням соціального захисту населення проводиться прийом
громадян, призначення та виплата різних видів допомог, компенсацій та
житлових субсидій що фінансуються з державного, обласного та місцевого
бюджетів відповідно до затверджених програм.
Відділом з прийому документів та призначення усіх видів допомог та
компенсацій протягом 2021 року розглянуто та опрацьовано 2 831 звернення
за призначенням різного виду допомог, призначено 2 716 допомог та
компенсацій, станом на 01.01.2022 року різного виду допомог та компенсацій
отримують 5233 особи, яким за 2021 рік виплачено коштів на суму понад 106,9
млн. грн.
З них : 1175 допомог відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» на суму 33787,7 тис.грн. (249 допомоги в зв’язку з вагітністю та
пологами на суму 622,9тис. грн., 721 допомога при народженні дитини на суму
28501,5 тис. грн., 39 допомог на дітей, які знаходяться під опікою та
піклуванням на суму 3392,9тис. грн., 163 допомоги на дітей одиноким матерям
на суму 1216,2 тис. грн., 1 допомога при усиновленні дитини на суму 54,2
тис.грн, 1 допомога по догляду за хворою дитиною, якій не встановлено
інвалідність на суму 10,2 тис.грн.);
425 допомог відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» на суму 9652,9 тис. грн..;
256 допомог відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію та інвалідам» на суму 6988,4 тис. грн.;
198 допомог відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» на суму 33473,2 тис. грн.;
10 допомог дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму
60,5 тис. грн. відповідно до постанови КМУ № 106 від 06.02.2006 року;
3 допомоги матерям-героїням на суму 68,1 тис. грн. від відповідно до
постанови КМУ № 268 від 28.02.2011 року;
194 допомог на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях на суму
13072,0 тис.грн. відповідно до постанови КМУ № 250 від 13.03.2019 року ;
36 заявникам призначено відшкодування вартості послуги з догляду за
дитиною до трирічного віку «муніципальна няня» відповідно до постанови КМУ
№ 68 від 30.01.2019 року на суму 976,9 тис.грн.;
;
18 допомог на дітей фізичним особам-підприємцям, які є платниками
єдиного податку І або ІІ групи на суму 1253,3 тис.грн. відповідно до постанови
КМУ № 329 від 22.04.2020 року;
379 допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу на суму 4772,0 тис. грн. відповідно до постанови КМУ № 1192 від
02.08.2000 року;
28 соціальних послуг відповідно до постанови КМУ № 859 від 23.09.2020
р. на суму 399,0тис.грн.;

Станом на 01.01.2022 року в управлінні на обліку перебуває 188 осіб, які
переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення
АТО. За призначенням допомоги відповідно до постанови КМУ № 505 від
01.10.2014 року, впродовж 2021року звернулось 100 сімей. За цей період їм
виплачено 1274,3 тис. грн.
Протягом 2021 року видано 91 посвідчення одержувача державної
соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам» та «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
Впродовж 2021 року відділом видано 2 347 довідок та повідомлень.
Прийнято та опрацьовано 422 звернення за грошовою компенсацією
“пакунок малюка”
70 сім’ям надано статус «багатодітної сім’ї»
Видано 248 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 70 посвідчень
батьків багатодітної сім’ї, 520 сім’ям продовжено статус багатодітної сім’ї
Подано 2 клопотання до Львівської обласної державної адміністрації про
присвоєння почесного звання «мати-героїня»
Складено 130 актів з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї.
Основними завданнями відділу персоніфікованого обліку, є забезпечення
в межах своїх повноважень, дотримання законодавства про надання пільг,
пільговим категоріям громадян, забезпечення повного і якісного обліку та
розрахунку пільг, підтримка в актуальному стані та забезпечення
функціонування бази даних Єдиного державного атоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги.
Станом на 01.01.2022 р. на обліку в Єдиному автоматизованому реєстрі
осіб, які мають право на пільги в управлінні перебуває 21909 осіб, в тому числі:
- особи з інвалідністю внаслідок війни – 170чол.(з них 40- особи з
інвалідністю внаслідок війни АТО(ООС);
- учасники бойових дій – 1175чол. (з них 852- учасники бойових дій
АТО(ООС);
- учасники війни – 752чол.;
- члени сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни – 222чол;
- постраждалі учасники Революції Гідності та інші.
Відділом проводиться прийом громадян з питань надання пільг та
щомісячно проводиться розрахунок пільг згідно соціальних норм.
Протягом 2021 року в базу ЄДАРП було прийнято та внесено8840
електронних карток пільговиків в т.ч. 6876 прийнято в березні від УСЗН
Стрийської РДА .
Протягом2021 року розраховано пільг за кошти державного
бюджету 4627 пільговим категоріям громадян на суму 31351,1тис. грн.
Відділом проводиться робота щодо обробки списків подвійних
карток пільговиків по Україні, щомісяця вносяться зміни в електронні картки
про померлих осіб та формуються списки померлих пільговиків.
Спеціалістами відділу проведено звірку 2492 осіб електронної бази
Реєстру
пільговиків та бази отримувачів Щорічної разової грошової
допомоги до 5 Травня.

Відділом здійснюється прийняття заяв та необхідних документів
від осіб, які здійснили поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій
осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності
учасників національно- визвольних змагань за рахунок коштів обласного
бюджету. Протягом 2021 року з питання виплати зазначеної компенсації
звернулося 11 осіб, виплата проведена на суму 24,3тис. грн.
Головним спеціалістом з нагляду за правильністю призначення
(перерахунку) і виплати пенсій з початку 2021 року перевірено 746 пенсійних
справ.
Видано посвідчень реабілітованих – 56 особам.
З початку 2021р проведена виплата матеріальної допомоги 21
військовослужбовцю, що звільнені з військової строкової служби - на суму –
65,9тис. грн.
В управлінні соціального захисту населення Стрийської міської ради
перебуває на обліку 305 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
З початку 2021 року проведено виплати допомог та компенсацій на
загальну суму 678,7тис. грн., а саме:
- Виплата підвищених стипендій, надання додаткової відпустки
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 113,3
тис.грн.;
- Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 420,6 тис. грн.;
- Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю та допомоги на оздоровлення
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 16,4тис.
грн.;
- Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3,3тис. грн.;
- Оплата санаторно-курортного лікування, віднесених до категорії 1 та
дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою —
123,9 тис.грн.;
- Виплата грошової компенсації за санаторно-курортне лікування — 1,2
тис. грн..
За
Програмою «Пільгове медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2021 рік виплачено
133,4 тис. грн., зокрема, на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів –
121,3тис. грн., безплатне зубопротезування – 12,1тис. грн..
Спеціалістами відділу державних соціальних інспекторів проведено 337
обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей громади, а саме на:
- звернення на призначення житлової субсидії на відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, які потребують окремого рішення
місцевих органів виконавчої влади;
- акти обстеження
фактичного місця проживання (перебування),
внутрішньо-переміщених осіб та осіб які звернулися на призначення всіх видів
соціальної допомоги;
- звернення на призначення компенсаційної виплати особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Проведено перевірку:
1. достовірності та повноти інформації про майновий стан, в тому числі
щляхом зроблених запитів – 8188
- відомості з Державного реєстру з речових прав на нерухоме майно;
- відомості про наявність транспортних засобів;
- запити про надання інформації з інших установ.
2.Звірку достовірності та повноти інформації про задекларовані доходи з
відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про
джерела доходу (фіскальна служба) – 32320.
3. Звірку достовірності та повноти інформації ДРАЦС та ЦНАП про
реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб – 7176
Опрацьовано та отримано інформації в інформаційно-аналітичній
платфор-мі електронної верифікації та моніторингу (превентивна верифікація) 1196 справ.
Проведено аналіз верифікації наданої за інформацією Мінфіну про не
відповідність задекларованої інформації - 8412осіб, вибіркові перевірки
(задекларованої заявником інформації про працевлаштування і.т.д ) - 1964
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- допомоги на дітей одиноким матерям;
- компенсаційні виплати з надання соціальних послуг;
- державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
- субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг
- компенсаційні виплати щодо надання грошової допомоги особі, яка
проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу.
Опрацювання, моніторинг, контроль за своєчасною сплатою коштів, які
підлягали поверненню до бюджету за 2021 рік - 390237 грн. - повернуто до
бюджету 285442 грн.
Розглянуто 243 заяви учасників АТО щодо перерахунку та виплати
разової щорічної допомоги до 5-го травня за 2020-2021 рр. в розмірі, відповідно
до рішення Конституційного суду від 27.02.20 №3-р/2020.
Підготовлено 101 відзив в суд на позовні заяви громадян щодо
перерахунку разової щорічної допомоги до 5-го травня за 2020-2021 рр.
Для часткового погашення вартості плати за комунальні послуги
мешканцям громади надаються
житлові субсидії. Призначення субсидій
проводиться відповідно до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі всіма
змінами та доповненнями.
Станом на 01 січня 2022р. 6008 домогосподарства отримують житлову
готівкову субсидію.

У квітні 2021р. у зв’язку із закінченням опалювального сезону
автоматично перераховано 6013 житлових субсидій, а також кожного місяця
проводиться перерахунок діючих субсидій у зв’язку зі зміною тарифу житловокомунальних послуг.
Протягом 2021р. до управління звернулося із новим пакетом документів
на отримання житлової субсидії 1950 домогосподарств та по всіх поданих заявах
прийняті відповідні рішення.
З початку 2021року нараховано та виплачено житлових субсидій на
загальну суму 58938,5 тис.грн., за цей період відділом видано 2430 довідок та
повідомлень.
Відділом у справах інвалідів, ветеранів війни та праці проводиться
робота, щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення
України технічними та іншими засоби реабілітації згідно постанови КМУ від
05.04.2012р. №321 з початку 2021 року видано технічних засобів 49 особам з
інвалідністю на загальну суму 460,8 тис. грн., видано направленнь на технічні
засоби реабілітації 232 особам з інвалідністю.
Прийнято і опрацьовано заяв на продовження терміну групи інвалідності
особам з інвалідністю внаслідок війни (згідно постанови КМУ №302 від 12.05.
1994 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» із
змінами): — 18 особам, ветеранам війни видано 10 листів-талонів на пільговий
проїзд по території України.
22 особам видано направлення для надання послуг на комплексну
реабілітацію (абілітацію) (згідно постанови КМУ №80 від 31.01.2007 «Про
затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної
реабілітації (абілітації)»
11 особам надано статус та посвідчення «особи з інвалідністю внаслідок
війни». Статус «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»(згідно Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») надано4особам та 10 посвідчень, «Ветеран праці» - 7 посвідчень з початку 2021 року, 3
особам надано посвідчення «Учасник війни»,
Прийнято і опрацьовано 200 індивідуальних програм реабілітації дітей з
інвалідністю від закладів охорони здоров’я.
Надано реабілітаційних послуг для
дітей з інвалідністю (згідно
постанови КМУ №309 від 27.03.2019 р. «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
реабілітації дітей з інвалідністю») – 29 дітям на загальну суму 537,4тис.грн.
Направлено 9 пакетів документів осіб з інвалідністю в Департамент
соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації для
зарахування на облік щодо забезпечення спец. автотранспортом (постанова КМУ
№ 999 від 19.07.2006р. «Про затвердження порядку забезпечення осіб з
інвалідністю автомобілями»).
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням (постанова КМУ від
01.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій
інвалідів санаторно-курортним лікуванням із змінами») - 5 осіб з інвалідністю
на загальну суму 45,6тис. грн., ветеранів війни, осіб на яких поширюється

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального
захисту» та особам з інвалідністю (путівки від Мінсоцполітики) -17 осіб:
7- осіб з інвалідністю внаслідок війни; 7- осіб з інвалідністю; 3-учасники
бойових дій.
Оформлено і направлено в Департамент соціального захисту ЛОДА
пакети документів на влаштування до геріатричного пансіонату та
психоневрологічного інтернату на 7 осіб.
1 особа з інвалідністю по зору забезпечена тонометром ціною 941,6грн.,
Надано грошову компенсацію
на транспортне обслуговування
автомобілів 90 особам з інвалідністю на загальну суму 47,5тис.грн.
Виплачено
одноразову
матеріальну
допомогу
непрацюючим
малозабезпеченим пенсіонерам по віку та особам з інвалідністю за кошти
Державного бюджету 35особам на суму 32,5 тис.грн.
Виплачено грошову компенсацію вартості санаторно-курортного
лікування
- 4 особам з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 2,0тис. грн.
Забезпечено санаторно-курортне лікування учасникам бойових дій
АТО(ООС) – 11особам на суму 165,2тис.грн., 10 особам, надано послуги із
психологічної реабілітації на загальну суму 125,6тис.грн., послуги із соціальної
та професійної адаптації - 8 особам на загальну суму 50,0тис. грн.
ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ
До Дня Героя на виконання Комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян Львівської області на 2021- 2025роки проведено
виплату одноразової адресної грошової допомоги учасникам бойових дій
ветеранів Української Повстанської Армії, вдів (вдівців) політв’язнів та
вдів(вдівців) учасників бойових дій (ветеранів) Української Повстанської Армії
73 особам в розрахунку 2270,00грн. на загальну суму 165,71 тис.грн.
З обласного бюджету до Дня Незалежності 189 реабілітованим особам та
232 особам потерпілим від політичних репресій проведено виплату в розрахунку
2270,00грн. на загальну суму 955,7 тис.грн.
В рамках «Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській
області учасників АТО/ООС та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також
родин Героїв Небесної Сотні на 2021 — 2025 років» - отримали компенсацію
вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку - 19 сімей (45 осіб)
на загальну суму 67,5тис. грн.
6 соціальних виплат дітям військовослужбовців, які загинули під час
участі в АТО або померли внаслідок поранення на суму 366,8 тис.грн., 9
виплат грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам - учасникам АТО
на вирішення матеріально-побутових проблем на суму 64,0тис.грн. відповідно до
цієї ж програми.
Надано адресну грошову допомогу на реабілітацію або санаторнокурортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп з числа осіб,
які брали участь в АТО/ООС та Революції Гідності, згідно рішення Львівської
обласної ради № 86 від 16.03.2021 року: - 35 особам на загальну суму 385,0тис.
грн., виплачено одноразову адресну грошову допомогу родинам, родичі, яких

загинули (померли) під час проведення АТО (ООС), 15 родинам на загальну
суму 75,0тис. грн.
Для виплати одноразової грошової допомоги
звільненим,
демобілізованим воїнам АТО(ООС ) прийнято 22 заяви та необхідних
документів на суму 66,0тис. грн. Виплачено одноразову допомогу до Дня
Добровольця 12 бійцям – добровольцям АТО(ООС) на суму 24,0тис. грн..
В 2021 році виплачено одноразову грошову допомогу на придбання
шкільного приладдя дітям з багатодітних сімей на суму 53 500,00 грн.
МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
З місцевого бюджету фінансуються програми:
Програма «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших громадських організацій», загальна сума
Програми – 177,7тис.грн.;
Комплексна Програма «Соціальний захист та підтримка
незахищених категорій населення»- 35 382,2 тис.грн.;
Програма «Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні орфанні
захворювання» - 150,5тис. грн.;
Комплексна Програма «Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх
сімей» - 900,0тис.грн.
На виконання даних Програм протягом 2021 року було розраховано та
виплачено:
- грошової допомоги учасникам бойових дій УПА, інвалідам УПА(для
сплати ЖКГ по 700грн.) - 23 чол., на суму 175,0тис.грн.,
- грошової допомоги вдовам політв’язнів (для сплати ЖКП). по 350грн.,
5 особам на суму 14,7 тис.грн.;
- муніципальних субсидій надавачам по оплаті житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян 27 чол на суму 101,2тис.грн;
- пільги у готівковій формі по оплаті за ком. послуги сім’ям, в яких
проживає два і більше осіб з інвалідністю І та ІІ групи, троє і більше дітей з
інвалідністю, в межах норм користування 27 сім’ї на суму 313,9 тис.грн.;
- пільги у готівковій формі з оплати житл. ком. послуг одиноким особам
з інвалідністю (1-2 групи інв.) 4 особом на суму 31,8 тис.грн.;
- пільги у готівковій формі по оплаті житлово-комунальних послуг
особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи 37 особам на суму 148,3тис. грн.;
- додаткової пільги 50% на оплату житлово-комунальних послуг для
сімей загиблих військовослужбовців в Афганістані, в межах норм користування
1 особа на суму 5,0 тис.грн.,
- пільги в готівковій формі, з оплати житлово-комунальних послуг
учасникам АТО (ООС) та членам їх сімей, бійцям – добровольцям в розмірі
75% в межах норм користування, з врахуванням пільг з державного бюджету 13
сім’ям на суму 88,7 тис. грн.;
- додаткової пільги в готівковій формі -50% на оплату житловокомунальних послуг для членів сімей загиблих учасників АТО(ООС) та
родинам Героїв Небесної Сотні 5 сімей на суму 40,5 тис.грн;

- відшкодовано 14 особам пільг на санаторно-курортне лікування
ветеранам війни та на пільговий проїзд раз в рік громадянам, постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 77,8 тис. грн..
Для відшкодування витрат за надані телекомунікаційні
послуги
пільгових категорій громадян відшкодовано коштів на суму 122,1 тис.грн., за
311 пільговиків,
За пільгове перевезення автомобільним транспортом
громадян,
відшкодовано автоперевізнику компенсаційних витрат на суму 27870,0 тис.грн.,
залізничним транспортом на суму 1836,0 тис. грн.
До Міжнародного Дня людей похилого віку 412 особам проведено
виплату з розрахунку 300,00 грн. на загальну суму 123,6 тис.грн.
З нагоди відзначення 79 річниці створення Української Повстанської
Армії;
-18 учасникам бойових дій Стрийської Станиці Братства ОУН-УПА,
-15 членам Стрийської об’єднаної Спілки дітей політв’язнів і
репресованих,
- 15 членам Стрийського товариства політичних в’язнів і репресованих
проведено виплату з розрахунку 500грн. на особу на загальну суму 24,0 тис.грн.
У 2021 році з міського бюджету на підставі клопотань громадської
організації «Союз Чорнобиль України Стрийщини» виділено кошти для надання
матеріальної допомоги громадян з числа постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи до 35-ої річниці Чорнобильської катастрофи – 76,0
тис. грн.(152 особи) та до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС – 67,00 тис. грн..(134 осіб)
Забезпечено санаторно-курортне лікування 9 особам з інвалідністю
внаслідок війни на загальну суму 74,8тис. грн.
Протягом 2021 року за клопотаннями громадських організацій громади
надано одноразові грошові допомоги
1030 членам таких громадських
організацій (До Великодня, Дня Білої тростини, Міжнародного Дня осіб з
інвалідністю, з нагоди річниці виводу військ з Афганістану, річниці трагедії на
ЧАЕС, та інші.) на суму – 528,4тис.грн.;
- 156 виплат на суму – 405,0тис. грн.(членам сімей загиблих (померлих)
учасників бойових дій АТО(ООС), пораненим учасникам АТО(ООС), особам з
інвалідністю внаслідок війни АТО(ООС).
Протягом 2021 року відбулось 11 засідань Комісії з розгляду документів
для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам та здійснення контролю за їх проведенням за місцем їх фактичного
проживання. Було розглянуто 116 заяв внутрішньо переміщених осіб щодо
призначення різного виду допомоги, з
них рекомендовано призначити,
враховуючи чинне законодавство України:
100 заяв щодо призначення адресної допомоги на проживання
(призначено 97 сім’ям, відмовлено 1 сім’ї, припинено 2 сім’ям);
пільги на житлово-комунальні послуги - 1 заявнику;
житлову субсидію – 1 заявнику;
допомогу в зв’язку з вагітністю та пологами – 1 заявниці;
допомогу при народженні дитини – 3 заявницям;

допомогу на дітей одиноким матерям – 4 заявницям;
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 4 заявницям;
тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів – 1 заявниці.
Проведено 3 засідання Комісії з питань надання грошової компенсації для
придбання житла деяким категоріям осіб, на яких було розглянуто питання:
- проведення перерахунку розміру призначеної грошової компенсації для
придбання житла для 7 -ми учасників бойових дій АТО та матері померлого
учасника АТО у зв”язку з зміною вартості спорудження 1 кв.м загальної площі
житла;
- призначення грошової компенсацію для придбання житла особі з
інвалідністю 2 групи внаслідок безпосередньої участі в АТО Лужецькому
Володимиру Ярославовичу в сумі 658,7тис. грн.
Відбулось 11 засідань Комісії з надання одноразової матеріальної
(фінансової) допомоги малозабезпеченим громадянам, що опинилися у скрутній
життєвій ситуації, які зареєстровані та проживають в Стрийській територіальній
громаді на яких розглянуто 1153 звернень громадян про надання їм одноразової
матеріальної допомоги.
972 громадянам надано одноразову матеріальну допомогу на загальну
суму 3665,0 тис. грн, а саме:
Одноразову грошову допомогу на поховання -105 громадянам на суму
210,00тис. грн.;
Одноразову матеріальну допомогу виділену за заявами від міського
голови -531 громадян на суму 1514,00тис. грн.;
Одноразову матеріальну допомогу учасникам АТО (ООС) - 44
громадянам на суму 88,00тис. грн.;
Одноразову матеріальну допомогу, виділену за заявами депутатів
Стрийської міської ради - 232 громадянам на суму 875,50тис. грн.;
Одноразову матеріальну допомогу онкохворим жителям Стрийської
міської територіальної громади - 53 громадянам на суму 827,00тис. грн.;
Одноразову матеріальну допомогу згідно Програми «Соціальний захист
дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання» на 2021 рік -7 батькам
дітей з інвалідністю на суму 150,50тис.грн.
Відтерміновано рішення про надання одноразової матеріальної допомоги
58 громадянам.
Відмовлено в наданні одноразової матеріальної допомоги 123 громадянам
Стрийській міської територіальній громади.
Відбулось 5 засідань Опікунської ради з питань встановлення опіки чи
піклування над недієздатними та обмеженими в дієздатності особами при
Стрийському міськвиконкомі на яких розлянуто 5 справ про надання дозволу на
призначення опікуна недієздатній особі та 1 справу про надання дозволу матері
опікуну на відчуження частки квартири в м. Стрию, яка належить її
недієздатному синові.
Виплачена грошова
допомога Семеніній Л.О. на встановлення
пам’ятного знаку на могилі померлого сина Семеніна Р.І.-учасника АТО (ООС)
в сумі 100,0 тис. грн.

Одним із головних завдань служби у справах дітей є реалізація на
території громади державної політики з питань соціального захисту прав дітей.
Відповідно до покладених на неї завдань служба у справах дітей:
– надає у межах своїх повноважень практичну, методичну та
консультативну допомогу з питань щодо соціального захисту дітей;
– оформляє документи на влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу, інтернатів;
– сприяє усиновленню;
– здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів, піклувальників,
прийомних сім’ях;
– веде облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах,
– представляє інтереси дітей в судах;
– розглядає в установленному порядку звернення громадян;
– проводить особистий прийом дітей, їх батьків, опікунів, піклувальників,
усиновлювачів.
Станом на 01.01.2022р. на обліку служби у справах дітей перебуває 84
дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 32 сиріт, 52 позбавлені, батьківського піклування.
Із зазначеної категорії 57 дітей проживають в сім’ях опікунів та
піклувальників; 3 дітей в дитячому будинку сімейного типу, 2 дітей проживають в прийомних сім’ях, 19 дітей перебувають у спеціальних
інтернатних закладах та 3 дітей під державною опікою училища.
Упродовж 2021 року на облік служби поставлено 13 дітей. З них шестеро
– у зв’язку зі смертю батьків, відносно п’яти дітей – батьків позбавлено
батьківських прав, двох – відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських
прав. Усім дітям своєчасно встановлено правовий статус. З них влаштовано під
опіку восьмеро. У звітному році усиновлено одну дитину.
З метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають
під опікою (піклуванням), у
прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, інтернатних та навчальних
закладах, у 2021 році винесено 7 рішень виконкому Стрийської міської ради про
збереження житлової площі. Окрім цього у рішеннях виконкому про
призначення опікунів (піклувальників) зазначено персональну відповідальність
опікунів (піклувальників) щодо збереження майна підопічних.
На даний час у виконкомі на квартирному обліку громадян, які
потребують покращення житлових умов, для позачергового надання жилого
приміщення перебувають 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа.
Відповідно до чинного законодавства діти–сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, які досягають 18-річного віку, отримують одноразову
допомогу в зв’язку із повноліттям в сумі 1810 гривень. Цього року таку
допомогу виплачено7 дітям зазначеної категорії.
З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя,
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний

розвиток діє Комісія з питань захисту прав дитини при виконкомі Стрийської
міської ради. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює служба у
справах дітей. Упродовж 2021 року проведено 27 засідань комісії, на яких
розглянуто 137 питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей.
- встановлення опіки (піклування);
- про доцільність позбавлення батьківських прав;
- вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини та
визначення місця проживаня дитини;
- про неналежне виконання батьківських обов’язків відносно своїх дітей;
- про захист житлових та майнових прав дітей;
- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.
З метою забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування у 2018 році службою у справах дітей і центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розроблена «Міська програма
забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа у м.Стрию на 2019 – 2021 роки”, яка затверджена рішенням
ХVІІІ сесії Стрийської міської ради VІІ демократичного скликання №638 від
11.12.2018р.
На виконання цієї програми у 2021 році забезпечено 4 осіб з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на
квартирному обліку. Освоєно 1 735 730 грн., з них 683 810 грн. - фінансування з
обласного бюджету, 1 051 920 грн. - фінансування з міського бюджету.
Придбано:
- однокімнатну квартиру у с.Жулин, вартістю 395 000 грн., з них 158 000
грн. - фінансування з обласного бюджету, 237 000 грн. - фінансування з міського
бюджету.
- однокімнатну квартиру у м.Стрий, вартістю 440 000 грн., з них 170 000
грн. - фінансування з обласного бюджету, 270 000 грн.- фінансування з міського
бюджету.
- однокімнатну квартиру у м.Стрию, вартістю 380 531 грн, з них 152 210
грн. - фінансування з обласного бюджету, 228 321 грн. - фінансування з міського
бюджету.
- однокімнатну квартиру в м.Стрию, вартістю 509 000 грн.з них 203 600
грн. - фінансування з обласного бюджету, 305 400 грн. - фінансування з міського
бюджету.
В службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому кількість
посадових осіб - 10, відповідно до штатного розпису на 2021 рік.

Стрийський міський центр соціальних службнадає соціальні послуги,
спрямовані на попередження складних життєвих обставин, подолання або

мінімізацію їх негативних наслідків особам/сім’ям, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
Для оптимізації роботи центру та покращення надання соціальних послуг
- створено спеціалізовані формування: «служба соціальної роботи в
громаді» та «спеціалізована служба первинного соціально-психологічного
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі»;
- введено посади психолога та супроводжувача осіб з інвалідністю;
- штатна чисельність працівників збільшилась до 11 осіб.
Фахівці служби соціальної роботи в громаді, керуючись державними
стандартами, враховуючи індивідуальні потреби, надають соціальні послуги:
кризове та екстрене втручання, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають
в складних життєвих обставинах, представництво інтересів, соціальна адаптація,
консультування та ін.
Протягом звітного періоду виявлено 270 сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, в них виховується 372 дітей та 1270 сімей, в яких
виховуються 1247 дітей отримали соціальні послуги..
За результатами проведеної соціальної роботи:
- психологічну підтримку отримали 1173 сім’ї ,
- юридичну допомогу - 895,
- працевлаштовано - 86 осіб,
- у 50 сім’ях вирішено житлово-побутові проблеми, приведено житло до
відповідних санітарно-гігієнічним норм;
- у 220 сім’ях налагоджено зв’язки з членами родини, громадою,
- відновлено документи - 92 сім’ям та 4 сім’ї отримали реєстрацію
- 604 сім’ї отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових
наборів, засобів гігієни, одягу та взуття, побутової техніки, меблів.
На тимчасове проживання в Львівський обласний соціальний центр
матері і дитини в м Дрогобич скерована одна мама з дитиною та одна бездомна
особа влаштована на постійне проживання у Дрогобицьку Міську Громадську
Організацю «Спільнота взаємодопомоги «Наша хата».
Одного учасника АТО скеровано на реабілітацію в реабілітаційний центр
НАЗАРЕТ УГКЦ.
З метою надання соціальної допомоги людям з інвалідністю діє послуга
фізичного супроводження осіб з інвалідністю (незрячих). З 01.04.2021 року по
31.12.2021 року надано 520 послуг 18 особам.
Фахівці ізконсультативного пункту по наданні допомоги потерпілим від
домашнього насильства приймають та розглядають інформації про випадки
загрози або вчинення будь-яких форм домашнього насильства та, згідно
компетенції,
проводять соціально-профілактичну роботу, спрямовану на
запобігання вчинення домашнього насильства; здійснюють, при необхідності,
екстрене втручання.
Таким чином протягом звітного періоду отримано 273 повідомлення,
щодо скоєння насильства в сім’ї, проведено оцінку потреб 131сім’ї, 12 сімей
взято під соціальний супровід, з яких: 9 сімей в яких 14 дітей постраждали від
психологічного насильства. Решта сім’ям надаються соціальні послуги за
соціальною карткою сім’ї/особи.

Для надання соціально-економічної підтримки сім’ям уразливих груп
центр соціальних служб співпрацює із приватними підприємцями, меценатами
територіальної громади, громадськими організаціями та благодійними фондами,
волонтерами.
На утримання центру соціальних служб в 2021 році, згідно кошторисних
призначень, затверджено 1744116 грн. З них, для забезпечення роботи
працівників, їх навчання та проведення заходів використано 58600 грн.
Стрийський
міський
територіальний
центр
соціального
соціальні послуги
обслуговування (надання соціальних послуг) надає
громадянам, місце проживання/перебування яких зареєстровано у м. Стрию
та/або у населених пунктах, території яких входять до складу території
Стрийської міської територіальної громади, та які належать до вразливих груп
населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Для нас
головним завжди є допомогти пенсіонерам та одиноким непрацездатним людям
нашого міста.
До структури територіального центру входять:
Відділення соціальної допомоги вдома – для обслуговування одиноких
непрацездатних громадян, які потребують побутової та медико-соціальної
допомоги у домашніх умовах за висновками лікарів закладів охорони здоров’я.
Цим людям забезпечується якісне надання різних видів соціально-побутових,
комунальних та медико-соціальних послуг у відповідності до висновків лікарів
про ступінь втрати здатності до самообслуговування, а саме:
 придбання та доставку продовольчих, промислових та
господарських товарів за рахунок громадян, що обслуговуються,
приготування їжі, доставку гарячих обідів, годування, доставку газет, книг,
журналів, тощо;
 допомогу у прибиранні приміщення, пранні білизни;
 виконання різних видів ремонтних робіт (одягу, взуття),
перукарські послуги, забезпечення транспортом в межах міста;
 організацію платних послуг через пункти побутового
обслуговування;
 оформлення документів на отримання субсидій на оплату
житлово- комунальних послуг, оплату платежів;
 читання преси, написання листів;
 допомогу в обробітку присадибних ділянок;
 оформлення документів на санаторно-курортне лікування та
влаштування до будинку –інтернату для громадян похилого віку та
інвалідів;
 організація надання необхідних видів протезно-ортопедичної
допомоги;
 оформлення замовлень на послуги підприємств торгівлі,
побуту, зв’язку, служб житлово-комунального господарства, тощо;
 встановлення та підтримання зв’язків з підприємствами,
організаціями та установами для надання допомоги одиноким
непрацездатним громадянам;

 вирішення за дорученням громадян, що обслуговуються,
різних питань у державних та інших підприємствах, установах та
організаціях, об’єднаннях громадян, контроль за наданням встановлених
пільг;
 організацію
відпочинку,
проведення
консультацій
у
спеціалістів з різних питань;
 інші послуги, що визначаються при індивідуальних
обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких
непрацездатних громадян.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги – для обслуговування малозабезпечених непрацездатних громадян, що
потребують, за актами обстеження матеріально-побутових умов проживання,
грошової та різних видів натуральної допомоги. У відділенні функціонують
кравецька та шевська майстерні, перукарня, пункт по збору вживаного взуття та
одягу, прання білизни.
Апарат територіального центру.
Стрийський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) протягом 2021 року надав соціальні послуги 1457
особам похилого віку та інвалідам.
Відділення соціальної допомоги вдома – 800 осіб (місто – 448 осіб,
населені пункти Стрийської міської ТГ – 352 особи), в т.ч. на платній основі – 59
осіб (місто – 56 осіб, населені пункти Стрийської міської ТГ – 3 особи).
Виключно послугами відділення організації надання адресної натуральної
та грошової допомоги скористались 657 осіб, в т.ч. на платній основі – 335 осіб.
Відділ охорони здоров’я створений згідно рішення ІІІ сесії від 22 грудня
2020 р. № 42 «Про створення відділу охорони здоров’я Стрийської міської ради
та затвердження його положення». Відділ охорони
здоров’я керується
Положенням про відділ охорони здоров’я, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997р., Законом України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я» 19.11.1992р., нормативними
документами МОЗ, ДОЗ ЛОДА та ін.
Стратегія розвитку охорони здоров’я Стрийської громади спрямована
на досягнення цілі – поліпшення стану здоров’я населення, а саме – забезпечення
безперервної, доступної та якісної медичної допомоги.
Населення Стрийської міської ТГ становить 99,5 тис. мешканців, в т.ч.
діти 0-14 років 18,9 тис., підлітки – 3,8 тис. осіб.
Кількість закладів охорони здоров’я на території Стрийської міської ТГ –
7 установ . Кількість укладених угод з Національною службою здоров'я України
(НСЗУ) на медичне обслуговування населення становить 23, кількість укладених
декларацій з лікарями ПМСД – 80442.
Демографічні показники: народжуваність – 676 (0,6%),смертність – 1277
(1,3%), природний приріст – 60,1(-0,7%), смертність від COVID-19: всього
померло 227 осіб, м.Стрий - 89, Стрийський район -86, інші райони - 52.
Забезпеченність населення медичними кадрами:
Лікарями (фізичних осіб) абс.число 401, показник на 10 тис. населення –
40,48.

Лікарями (штатних посад) 420,25, показник на 10 тис. населення – 42,43
Середній мед персонал (фізичних осіб) – 660, показник на 10 тис.
населення – 63,12.
Скорочено штатних посад за звітний період всього: 161,0 (лікарів – 28,0,
середній мед персонал – 82,75, молодший мед персонал -23,25, інші – 27,0)
Ліжковий фонд - число ліжок 655: терапевтичних – 120 в т. ч.
паліативних – 20, кардіологічних – 65, пульмонологічних – 30, інфекційних
(дорослих) – 20, інфекційних (дитячих) – 20; хірургічних – 50; нейрохірургічних
– 10; травматологічних – 30; урологічних -30; патологія вагітних – 25; пологове
відділення – 30; гінекологічних – 30; неврологічних – 75; педіатричних – 70;
реабілітаційних – 20.
Ліжкова мережа: ЦРЛ – 270, ЦМЛ – 210, МДЛ – 40, пологовий будинок –
85.
План виконання л/днів : кардіологічне відділення -163,4, інфекційне –
107,0, хірургічне – 80,5, травматологічне– 60,3, патологія вагітних – 75,4,
гінекологічне –88,4, реабілітаційне – 65,7, педіатричне – 85,7.
Спостерігається ріст захворюваності на онкопатологію, цирози печінки,
психічні розлади та інші.
Амбулаторно – поліклінічна допомога: ЦРЛ – 61325 (кількість
відвідувань), ЦМЛ – 81647, пологовий будинок – 92623, стоматологічна
поліклініка – 11260, дитяча лікарня – 31846, ЦПМСД м.Стрия – 117511, ЦПМСД
(ЦРЛ) – 123624.
Медико – соціальна допомога на території обслуговування:
багатодітні сім’ї – 3152
неповні сім’ї – 128
діти сироти – 65, з них у селі – 10
діти – інваліди – 462, з них у селі – 164.
Отримано коштів від НСЗУ – 262 млн.797 грн.
Надходження грошових коштів від надання платних послуг:
ЦМЛ – 8496,4тис.грн
ДЛ – 33,5 тис.грн
Пологовий будинок – 299,9 тис.грн
Стоматологічна поліклініка – 2839,1 тис.грн
ЦРЛ – 5864,9 тис.грн
ЦПМСД м.Стрия – 42,8 тис.грн.
Одним із пріоритетних напрямків роботи - є наближення та покращення
якості медичної допомоги населенню шляхом реорганізації та удосконалення
надання первинної та вторинної медичної допомоги через модернізацію та
оптимізацію мережі:
покращення умов надання медичної допомоги (поточні та капітальні
ремонти приміщень закладів охорони здоров’я, облаштуванням медичним
обладнанням)
впровадження інноваційних технологій у медицині( медична
інформаційна система, телемедицина, медична діагностика - комп’ютерна

томографія, магніто-резонансна
апаратно- комп’ютерні системи).

томографія,

ультрасонографія,

медичні

З міського бюджету виділено кошти :
КНП «Стрийська центральна міська лікарня» використала
3610620,00 грн. (капітальний ремонт паліативного відділення, бактеріологічної
лабораторії, кардіологічного і неврологічного відділення, вентиляційної системи,
встановлення похилих і сходових платформ
КНП «Стрийська дитяча міська лікарня» використала 289641,00 грн.
(капітальний ремонт шатрового даху);
КНП «Стрийська центральна районна лікарня» використала
2607666,00 грн. (капітальний ремонт приймального відділення, віконних
прорізів, ремонт Стрийської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в
КНП «Стрийська центральна районна лікарня»);
Центр Первинної медико-санітарної допомоги м.Стрия (Капітальний
ремонт сходів, кабінетів пандус);
КНП «Стрийська міська лікарня» 84690,00 грн. (капітальний ремонт
санітарного вузла приймального відділення, кап. ремонт зовнішніх теплових
мереж).
З фонду соціально-економічного розвитку виділено на придбання і
встановлення медичної апаратури:
КНП «Стрийська центральна міська лікарня» 891795,00 грн.
(придбання кисневого концентратора, портативного дефібрилятора 5 шт.,
твердий інвентар);
КНП «Стрийська дитяча міська лікарня» 538210,00 гнр.
(встановлення ДЕС(система електропостачання), придбання дефібрилятора,
електрокардіографа, меблі медичного призначення, опромінювач , придбання
комп’ютерів 2 шт.);
Центр Первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия 50000 тис.
грн. придбання оргтехніки( комп’ютерів 3 шт.)
КНП «Стрийська центральна районна лікарня» 1295240,00 грн.
(придбання системи безперебійного електроживлення, дизельний генератор,
фібро гастроскоп, кондиціонер для операційного блоку);
КНП «Стрийська міська лікарня» 527900,00 грн. ( придбання
дизельного генератора, дефібрилятора, кисневий концентратор);
КНП «Стрийський пологовий будинок» 350000 тис. грн. (придбання
і встановлення дизельного генератора з автоматичним запуском, комп’ютер з
монітором,монтаж та демонтаж мамографа).
Забезпечено оплату праці медичних працівників, які задіяні в роботі
військово-лікарської комісії складає – 1329600,00 грн. (затверджено місцевим
бюджетом зі змінами).
заробітна плата медичних працівників підрозділу КНП «Стрийська міська
дитяча лікарня» Клініка «Дружня до молоді» складає – 509800,00 грн.

Проводився всебічний розгляд запитів депутатів обласної та міської рад,
запитів на публічну інформацію, листів, звернень та скарг громадян. Всього –
135.
Спроможна громада може бути тільки тоді, коли у неї є спроможні
медичні заклади.

Звіт
заступника міського голови Журавчака М.Ю.
за проведену роботу протягом 2021р.
За звітний період проведено:
- 86 особистих прийомів громадян, на яких прийнято 522 людини,
- 54 виїзні зустрічі з громадянами,
- 46 виїзних нарад з старостами, представниками комунальних підприємств та
представниками підприємств енерго- та газопостачання.
За період 04.12.2020 – 31.12.2021р. підпорядкованими відділами та підприємствами
проведено наступну роботу:
Відділ з питань приватизації та управління комунальним майном
- Розроблено та затверджено рішенням VII сесії VIII демократичного скликання від
29.04.2021р. «Положення про оренду майна комунальної власності територіальної
громади Стрийської міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди
комунального майна» з додатками щодо переліку підприємств, установ, організацій,
які надають соціально важливі послуги населенню та яким надано пільги, а також
порядком розподілу орендної плати за використання майна.
- Проведено інвентаризацію комунального майна, яке отримано від об’єднання
громади.
- В результаті інвентаризації прийнято рішення сесії про переліки Першого та Другого
типів, які підлягають передачі в оренду шляхом аукціону та без проведення аукціону,
перелік майна для продажу та виявлено безхазяйне майно.
- Оголошено та проведено 33 аукціони через систему «Прозоро Продажі» щодо
укладення договорів оренди на нежитлові вбудовані приміщення, які належать до

комунальній власності та підписано договори оренди з переможцями відповідно до
вищевказаного.
- Прийнято та затверджено рішенням виконкому № 35 від 05.02.2021р. «Положення про
оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та
рекламоносіїв, відповідно до якого переукладено усі діючі договори.
- Укладено та зареєстровано
 161 договір на право тимчасового користування окремими конструктивними
елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди на розміщення
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності,
 26 договорів на розміщення рекламоносіїв,
 33 договори оренди нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності
територіальної громади м. Стрия.
Відповідно до вищевказаного у місцевий бюджет за 2021 року надійшло 3 млн. 135 тис.
грн. від оренди нежитлових приміщень, тимчасових споруд та рекламоносіїв (плані 2 млн. 870
тис. грн.).
- Проведено 2 аукціони з продажу майна комунальної власності на території м. Стрия на
суму 436 тис..грн..
Відділ праці та соціально-трудових відносин
Відділ праці та соціально-трудових відносин створений згідно рішення ІІ сесії VIII
демократичного скликання від 03.12.2020 року та є правонаступником відділу праці,
соціально-трудових відносин та охорони праці управління праці та соціального захисту
населення Стрийської міської ради. Відділ здійснює державну політику у сфері соціальнотрудових відносин, оплати праці, охорони праці і зайнятості населення Стрийської
територіальної громади.
-

Розпорядженням міського голови від 17.12.2020 року №17 «Про організацію роботи КП
«Ринок» щодо укладання договорів про надання в користування торгового місця на
території КП «Ринок»», відповідно до п.4 даного розпорядження проведено та надалі
проводяться перевірки торгових місць на предмет дотримання договірних відносин.
Станом на 1 січня 2021 року: на 2101 торгових місць здійснювали господарську
діяльність 1353 суб’єкти господарювання з них зареєстровано 123 фізичних особи-підприємця.
Станом на 1 січня 2022 року: на 2060 торгових місць здійснюють діяльність 824 підприємця з
них зареєстровані 622 фізичні особи-підприємця.
-

-

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота спільно з службою захисту
прав споживачів, торгівлі та побутового обслуговування виконавчого комітету
Стрийської міської ради, адміністрацією КП «Ринок», Стрийським РУП ГУ НП у
Львівській області на предмет дотримання законодавства про працю в частині
оформлення трудових відносин та реєстрації фізичних осіб як суб’єктів
господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території КП «Ринок».
Розпорядженням міського голови від 16.09.2021 року №192 створено робочу групу з
питань забезпечення реалізації рішень спрямованих на підвищення рівня оплати праці
та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. На
засідання робочої групи запрошуються суб’єкти господарювання, які виплачують
заробітну плату
працівникам нижче встановленого законодавством мінімуму.
Протягом 2021 року було проведено 4 засідання робочої групи, на яких було
заслухано 59 суб’єктів господарювання.

-

-

-

-

-

-

Розпорядженням міського голови від 06.08.2021 року № 172 створено робочу групу з
питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. В ході виїзного
засідання робочої групи було обстежено 57 суб’єктів господарської діяльності, серед
яких виявлено 8 випадків нелегального працевлаштування. З даними суб’єктами
господарювання було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо
дотримання норм законодавства в частині оформлення трудових відносин, в результаті
якої всі працівники даних суб’єктів господарювання були офіційно працевлаштовані.
Розпорядженням міського голови від 30.09.2021 року № 205 відповідно до ст.18 ЗУ
«Про зайнятість населення», ст.34, п.п.20 ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування» в
Україні з метою сприяння створенню робочих місць було затверджено Програму
зайнятості Стрийської територіальної громади на 2021-2023 рр.
Відділом праці та соціально-трудових відносин впродовж січня-жовтня 2021 року було
вивчено та передано на реєстрацію 16 колективних договорів.
Рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради від 01.07.2021 року № 210
«Про затвердження комісії щодо розташування та безпечної роботи пересувних цирків,
атракціонів на території Стрийської територіальної громади» було визначено території
функціонально призначені для розташування пересувних цирків, атракціонів, в тому
числі атракціонів з підвищеною небезпекою. Згідно даного Рішення, було проведено 4
засідання комісії щодо розташування та безпечної роботи цирків, атракціонів,
зоопарків в м.Стрию, та надано 6 дозволів на розташування пересувних атракціонів, в
тому числі атракціонів з підвищеною небезпекою.
Впродовж 2021 року було організовано навчання і перевірку знань посадових осіб
для підвищення кваліфікації з питань охорони праці. Пройшли навчання та перевірку
знань з загальних питань охорони праці та отримали відповідні посвідчення 24 суб’єкта
господарювання.
Спільно з Стрийським міськрайонним центром зайнятості від початку року відділом
праці та соціально-трудових відносин було проведено 2 семінари-наради з суб’єктами
господарювання, що здійснюють діяльність на території Стрийської територіальної
громади щодо офіційного працевлаштування та дотримання норм законодавства про
працю в частині оплати праці. На вищезазначених семінар-нарадах прийняло участь 47
суб’єктів господарювання.
Відділ праці та соціально-трудових відносин брав участь у спеціальному
розслідуванні групового нещасного випадку, що стався 10.12.2021р. на ТзОВ «ЛЕОНІ
ВаерінгСистемс УА ГмбХ», відповідно до п.15 Порядку розслідуваня та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337.

Служба з питань торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування та захисту
прав споживача
Служба з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживача проводить
інформаційну роботу, надає консультації громадянам, споживачам, суб’єктам господарювання
відповідно до чинного законодавства.
- Для виконання постанови КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року та іншими нормативноправовими актами щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СOVID – 19)
створена мобільна група розпорядженням міського голови №8 від 14 січня 2021 року

-

-

-

-

-

-

-

«Про створення постійних мобільних груп для проведення посиленого контролю щодо
дотримання протиепідемічних заходів під час здійснення господарської діяльності
суб’єктами господарювання на території Стрийської територіальної громади» спільно з
Стрийським РУП НП ГУ у Львівській області, Стрийським та Моршинським управлінням
ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області протягом 10 місяців 2021 року
проведено 3775 моніторингових обстежень, виявлено 689 порушень, складено 494
протоколи.
Розпорядженням міського голови №83 від 16.04.2021року «Про створення постійно
діючої робочої групи щодо моніторингу правомірності використання суб’єктами
господарювання конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на
території Стрийської територіальної громади» робочою групою було обстежено 110
тимчасових споруд, 155 суб’єктів господарювання уклали договір оренди окремих
конструктивних елементів благоустрою.
На виконання п.1 Протоколу засідання міжвідомчої робочої групи Львівської ОДА з
метою боротьби із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним у Львівській
області створено робочу групу розпорядженням міського голови №82 від 16.04.2021р.
«Про створення робочої групи з моніторингу місць розташування АЗС із нелегальним
обігом і роздрібною торгівлею пальним Стрийської територіальної громади». Робоча
група провела моніторинг АЗС на території міста та виявила резервуар АЗС без
представлення Ліцензії на право зберігання чи право роздрібної торгівлі пальним.
Відповідно скеровано лист у Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області щодо
здійснення перевірки згідно з чинним законодавством.
Згідно розпорядження міського голови № 84 від 16.04.2021р. «Про створення
тимчасової комісії для проведення комісійних обстежень об’єктів систем
водопостачання та водовідведення населених пунктів Стрийської територіальної
громади» комісією було обстежено об’єкти систем водопостачання та водовідведення
у населених пунктах: с.Кавсько, с.Загірне, с.Угерсько, с.Ланівка, смт.Дашава. В
результаті чого було виявлено ряд порушень згідно ЗУ «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», про що рекомендовано керівництву обстежених
об’єктів привести у відповідність до чинного законодавства нормативно-правові акти.
З метою впорядкування та організації торгівлі з автотранспорту, торгівлі новорічними
ялинками та хвойними деревами розроблено, відтак прийнято Рішенн сесії № 413 від
27.05. 2021р. «Про тимчасове віднесення майданчика розташованого між
адмінбудівлею по вул.Б.Хмельницького, 32а та територією ринку з боку вулиці
Андрусяка міста Стрия до території КП «Ринок» на 2021 рік».
Відповідно до розпорядження міського голови №142 від 12.07.2021р. «Про проведення
комісійних обстежень закладів громадського харчування, закладів оздоровлення та
відпочинку, ресторани, кафе, пляжів, рекреаційних зон щодо дотримання вимог
санітарного законодавства в ході їх функціонування протягом літнього сезону 2021
року» , даною комісією проведено 28 обстежень.
Розглянуто та вирішено 98 звернень громадян щодо захисту прав споживача,
відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» та ЗУ «Про захист прав споживачів» в
межах наданих повноважень.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання
відповідно до Постанови КМУ № 833 « Про затвердження Порядку провадження

-

-

-

-

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих
товарів» .
Розроблений Перелік підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства, які
будуть задіяні для нормованого забезпечення населення у разі введення особливого
періоду Стрийської територіальної громади, відповідно до розпорядження міського
голови №111 від 24.05.2021р. «Про створення робочої групи для планування заходів
нормованого забезпечення населення територіальної громади у разі введення
особливого періоду».
Прийнято та затверджено Рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р. № 697 «Про
заборону продажу пива (крім безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на
території Стрийської міської територіальної громади.
Для організації торгівлі промисловою групою товарів прийнято Рішення XIVсесії VIII
демократичного скликання «Про тимчасове віднесення частини вулиці Кравецької
міста Стрия до території КП «Ринок» на 2022 рік».
З метою ліквідації осередків стихійної торгівлі, на території Стрийської територіальної
громади у невстановлених для цього місцях харчовими та промисловими товарами,
якісного покращення благоустрою створено та затверджено робочу групу Рішенням
виконавчим комітетом від 18.11.2021 року №390 «Про створення робочої групи по
запобіганню виникнення та ліквідації стихійної торгівлі на території Стрийської
територіальної громади та затвердження Положення щодо її діяльності» . Робочою
групою проведені обстеження стихійної торгівлі ти виявлено 10 фізичних осіб, які
проводили діяльність без реєстрації як суб’єкти господарювання.

Відділ інспекторів з паркування
З метою впорядкування паркувального простору та здійсненням контролю за дотриманням
правил з паркування та інших правил дорожнього руху на вулицях м. Стрия в липні 2021р
створено Відділ інспекторів з паркування.
Відділскладаєтьсяіз 4 інспекторів.
Для комплексного вирішеннявідповіднихзавданьвикористанопрограмний комплекс «Система
автоматизації контролю за дотриманням правил зупинки,стоянки,
паркуваннятранспортнихзасобіввід UNIP».
Результатироботивідділуінспекторів з паркування за липень – грудень 2021р:
Зафіксовано та складено постанов - 2173 (за неоплату за паркування - 953, порушення ПДР –
1220) на загальну суму 878080 грн, з яких оплачено – 562 422,14 грн.
На неоплачену суму передано постанови до Стрийського міськрайонного відділу виконавчої
служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Упраління ЖКГ
Протягом 2021 р проведено інвентаризацію житлового фонду та квартирної черги.
Станом на 01.01.2022 року на квартирному обліку при міськвиконкомі перебувало 389 сімей, з
них на пільговій черзі -314 сімей.

За 2021 рік виділено одну квартиру учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС (категорія 1а)
Данилківу Володимиру Богдановичу на склад сім’ї 2 чоловіки, по вулиці В.Івасюка, 4/10 із
зняттям з квартирного обліку при міськвиконкомі.
Можливістю приватизації державного житлового фонду протягом 2021 року
скористалося 67 сімей.
КП «Стрийводоканал»
КП «Стрийводоканал» - основний вид діяльності - забезпечення централізованого
водопостачання та водовідведення споживачів м. Стрий.
Забір води здійснюється на Братківському водозаборі, який складається із 26 артезіанських
свердловин (в роботі перебуває від 10 до 15 свердловин). На станції ІІ підйому с. Братківці
здійснюється знезараження води та приведення до нормативних вимог «Питна вода».
В технологічному процесі задіяно:
- Станція ІІІ підйому – 5 шт;
- КНС – 7 шт;
- ГКНС – 1 шт;
- КОС – 1 шт.
Загальна протяжність водопровідних мереж – 217,7 км, каналізаційних – 80,4 км(знос – 90%).
Станом на грудень 2020р на підприємстві існувала заборгованість 9,133 млн..грн.. , важливою
складовою якої була трьохмісячна заборгованість по виплаті заробітної плати, заборгованість
за розрахунками за спожиту електроенергію (3,45 млн..грн), заборгованість зі сплати податків
та інша. 14.12.2020 року, при примусовому виконанні наказу № 914/937/20 від 18.09.2020
року виданого Господарським судом Львівської області, на банківські рахунки підприємства
накладено арешт, з метою стягнення з КП «Стрийводоканал» в дохід держави в особі
Державної екологічної інспекції у Львівській області збитків у розмірі 1983103,34 грн.
Додатково отримано повідомлення від Державної служби геології та надр України про
призупинення ліцензії на основний вид діяльності у зв’язку із відсутністю дозвільних
документів щодо видобутку та транспортування питної води.
Для забезпечення стабільності роботи комунального підприємства з міського бюджету
виділено 7,3 млн..грн. на покриття заборгованості по заробітній платні (5,217 млн.. грн..),
оформленню дозвільних документів, сплати податків та інших зобов’язань (2,083 млн..грн..).
За цей період на підприємстві проведено ряд необхідних заходів для виведення його з кризи:
- Переведено штат адміністративно-технічного персоналу на 4 денний робочий тиждень.
- Проведено часткове скорочення персоналу підприємства.
- Розпочато процедуру реорганізації абонентського відділу.
- Впроваджено автоматизовану систему бухгалтерського обліку.
- Впроваджено систему GPS-контролю за автотранспортом.
- Впроваджується система дистанційного збору даних обліку води.
За період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року реалізовано 1,92 млн. м3 води. На
розрахунковий рахунок підприємства поступило власних коштів в сумі 50 324,00 тис.грн. від
надання послуг:






-

за водопостачання та водовідведення в сумі 47 994,5 тис. грн.;
за послуги по технічних умовах та послуг машин – 708,50 тис. грн.;
надання послуг ПЖКГ Моршин – 1 051,60 тис. грн.;
послуг ЖЕКів – 119,20 тис. грн.
інші поступлення - 450,20 тис.грн
Проведено аналіз дебіторської заборгованості:
Без врахування планових поточних нарахувань станом на 31.12.21:
 Населення - 4,5 млн. грн… з яких:
1, 098 млн.. грн – подано в суд. З них:
0,128 млн.грн.. – отримано коштів від боржників згідно судових рішень;
0,847 млн..грн.. – задоволено судом та передані на виконання судовим виконавцям;
0,123 млн.. грн... – перебувають на розгляді суду;
- 3,4 млн.грн.. - опрацьовується на предмет складання позовних вимог та можливості
списання через сплив терміну позовної давності.
 Служба 1559 (ЖЕКИ) – 1 936,00 тис.грн.
 Непідтверджена в повному обсязі заборгованість по взаєморозрахунках з
постачальниками станом на 31.12.2021 року залишилась не сплаченою в сумі 171,20
тис.грн.
- Збільшено реалізацію водопостачання та водовідведення на 15% за рахунок
приєднання нових абонентів та виявлення не облікованого споживання води.
- За підтримки «Програми соціально-економічного розвитку-2021» проведено закупівлю
насосного обладнання, частотних перетворювачів та ультразвукових лічильників для
проведення модернізації станцій першого та другого підйомів на суму 2,265 млн..
грн…
Станом на 31.12.2021р заборгованість по заробітній платні, податках та енергоносіях
відсутня.
Залишок коштів на рахунку станом на 31.12.2021 року – 2 645,00 тис. грн.
- В січні-лютому 2022р проведено незалежний аудит господарської діяльності
підприємства. За даними бухгалтерського обліку протягом 2021 року підприємством
отримано прибуток в сумі 4 311,00 тис. грн., сплачено дивідендів на загальну суму
43,00 тис.грн. , зменшено збиток на суму 2 671,00 тис.грн. та використало прибуток на
виправлення помилок попередніх періодів на суму 1 597,00 тис.грн.
- Протягом 2021р Державною екологічною інспекцією у Львівській області проведено
перевірку на предмет нанесення збитків природоохоронному фонду через
незадовільну роботу очисних споруд в період з липня 2019р- по листопад 2021р.
Критично вузькі місця:
- Проведено переврізку каналізаційної мережі в парку ім.. Т.Г.Шевченка, що дало змогу
покращити систему водовідведення стоків із вул.. Грабовецької, Виговського,
Саксаганського, Харкова, Гайдамацькій, с. Дуліби.
- Замінено аварійну ділянку каналізаційної мережі на вул.. Кривій.
- ГКНС. Розроблено ПКД на реконструкцію, проведено тендер та підписано договір на
виконання робіт із переможцем торгів.
- КОС. Вартість проекту реконструкції 240 млн. грн.. На даний час розроблено
міжнародне ТЕО . Необхідна технічна та фінансова документація подана в ЄІБ для
можливості отримання європейського кредиту для реконструкції очисних споруд.
Пройдено два етапи перевірки. Наразі проходимо третій етап перевірки на можливість
отримання кредиту.

Врегульовано питання щодо обслуговування водопровідних мереж у с. Жулин та
Семегинів. Дані мережі передані КП «Львівводоканал».

КП «Водоканал Плюс»
Комунальне підприємство «Водоканал Плюс» Стрийської міської ради (скорочена назва
КП «Водоканал Плюс») створено Рішенням сесії Стрийської міської ради V сесії VIII
Демократичного скликання № 165 від 25 лютого 2021 року про прийняття КП «Житловокомунальну службу при Дашавській селищній раді» у комунальну власність Стрийської
територіальної громади та перейменування її на КП «Водоканал Плюс» та згідно Рішення VІсесії VIII Демократичного скликання № 231 від 25.03.2021 року « Про безоплатну передачу
майна управлінням структурним підрозділам державних підприємств» , створено
підприємство КП «Водоканал Плюс» на баланс якого передані мережі систем
водопостачання та систем водовідведення Стрийської ОТГ.
КП «Водоканал Плюс» - підприємство основною діяльністю є забезпеченням питним
водопостачанням та водовідведенням господарсько-побутових стоків населення та інших
споживачів та промисловості смт. Дашава, с. Ланівка, с. Кавске, с.Угерсько. В майбутньому
планується доєднання с. Загірне, Бережниця.
До складу підприємства КП «Водоканал Плюс» входять:
- три артезіанські свердловини, (с.Ланівка 6 м.куб/год, с.Кавско -12 м.куб/год,
с.Угерсько – 12 м.куб/год);
- каптажна споруда (смт Дашава - 273 м.куб/год);
- насосна станція І – го підйому (смт Дашава);
- чотири водонапірні вежі (смт. Дашава, с. Ланівка, с. Кавске, с.Угерсько);
- три перекачувальні станції фекальних вод (смт Дашава – 2 шт, с.Угерсько – 1 шт);
-одна станція перекачування очищених стічних вод (с.Угерсько – 1 шт);
- три каналізаційні очисні споруди (смт. Дашава - 750 м.куб/добу, , с. Кавске – 500
м.куб/добу, с.Угерсько - 750 м.куб/добу).
Також обслуговується водопровідна мережа протяжністю -17,8км, та каналізаційна
мережа протяжністю -30,8 км.
За короткий період часу вдалося наступне:
-

-

Розроблені та погоджені тарифи на послуги централізованого водопостачання і
водовідведення для абонентів КП «Водоканал Плюс».
Впроваджено автоматизовану систему бухгалтерського обліку.
Отримана дозвільна документація (Дозвіл на спецводокористування, поточні
індивідуальні нормативи втрат питної води, норми використання води для населення,
норми використання паливно-енергетичних ресурсів), технічна документація на
земельні ділянки, що ввійшли до складу КП «Водоканал Плюс».
Проведено інвентаризацію абонентів на предмет укладання угод, проведення пере
опломбування засобів обліку води.
Проведена заміна глибинного насоса на свердловинах в с. Ланівка та с. Угерське з
заміною водопідйомних труб,

-

В с. Угерське проведені ремонтні роботи по усунені витоків в водонапірній вежі,
змонтовано схему водопостачання в обхід водонапірної вежі, та замінено систему
управління глибинним насосним агрегатом.
- Замінено лічильники електроенергії на КОС Дашава, свердловині с.Кавсько та
проведено технічне обслуговування трансформаторної підстанції КОС с. Угерське.
- На КОС смт. Дашава проведений ремонт металевої огорожі басейнів, замінені решітки
в приймальних колодязях.
- Підписано угоди на розроблення ПКД на реконструкцію КОС в смт. Дашава, с. Угерське
та будівництво КОС в с. Ланівка.
На протязі 2021 року підприємство за надані послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення отримало поступлення коштів в сумі 1412,2 грн, при цьому
реалізовано послуг з водопостачання – 65,85 тис.м.куб., з послуг водовідведення – 61,2
тис.м.куб.
Витрати в 2021 році по підприємству становить:
- Енергоносії 697,8– тис. грн;
- ЄСВ 222,8 - тис. грн;
- Заробітня плата 902,8 - тис. грн;
- Матеріали, аналізи, програмне забезпечення – 74,6 тис. грн;
- Сплата податків 46,9- тис. грн;
- Дозвільні документи, сертифікати, інші витрати 145,8 - тис. грн;
КП «Стрийтеплоенерго»
КП «Стрийтеплоенерго» нараховує 32 котельні, які обладнані сучасними
газифікованими котлами. Котли працюють без обслуговуючого персоналу, повністю
автоматизовані (дотримуються погодного регулювання, самі включаються і виключаються) і
диспетчеризовані (всі параметри роботи котельні виведені на диспетчерський пульт, у
випадку неполадки виїжджає чергова машина). На котельнях передбачені резервні котли,
циркуляційні насоси, баки запасу холодної води.
Крім цього: на двох котельнях по вул. О. Бассараб та Львівська, 141 встановлені котли, які
працюють на трісці, на двох котельнях по вул. Шашкевича та Крушельницької встановлені
котли, які працюють на пелетах, на двох котельнях по вул. Дрогобицькій та Болехівській
встановлені котли, які працюють на дровах.
Загальна довжина теплових мереж складає 30 км., проведено заміну на попередньоізольовані
– 80 % теплових мереж. Втрати в теплових мережах складають 10 %.
- Реалізовано – 53,7 тис.Гкал , що на 8,3 % більше за попередній період, в т.ч.
 Населенню- 40,5 тис. Гкал ( 13,8% більше за попередній період);
 Бюджетним і іншим установам – 13,2 тис. Гкал (5 % менше за попередній період).
Чистий дохід від продажу теплової енергії – 105286,9 тис.грн , що на 27790 тис.грн. (35,9% )
більше проти за попередній період. Збільшення доходу відбулося за рахунок росту продажу
теплової енергії .
Інші доходи – 1806,2 тис.грн, (404 тис.грн. менше за попередній період). Зменшення іншої
реалізації відбулося по причині зниження нами виконання робіт по монтажу теплових
лічильників в житлових будинках за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Собівартість теплової енергії– 103061,5 тис.грн. (на 28211,3 тис.грн. більше за попередній
період – за рахунок зростання вартості енергоносіїв) ;
Адміністративні витрати – 3317,9 тис.грн. ;

Інші витрати – 693,9 тис.грн (собівартість реалізованих інших послуг)
Аналіз витрат:
Елементи операційних
витрат

сума

%

Матеріальні витрати

79234,2

74,1

Витрати на заробітну
плату

17964,1

16,8

Витрати на соціальні
заходи

3788,9

3,5

Амортизація

3573,3

3,3

Інші витрати

2512,8

2,3

Всього

107073,3

100

Податок на прибуток і частина чистого прибутку складає 3,6 тис.грн. Податки оплачені
повністю.
Від ведення господарської діяльності за 2021 рік підприємством отримано прибуток в сумі
16,2 тис.грн. ( 182,3 відповідно у 2020 р.)
Дебіторська заборгованість складає 33968,7 тис.грн. ( на 780 тис.грн. більше проти минулого
року). Зростання заборгованості відбулося за рахунок збільшення заборгованості населення
( на 2403,6 тис.грн.).
Кредиторська заборгованість становить – 29052,5 тис.грн. Заборгованість за газ – 27496,6
тис.грн., ( сума заборгованості 10158,8 тис.грн. підлягає реструктуризаціїї на 7 років згідно
норм ЗУ №1760), за розподіл газу – 1154,4 тис.грн., за електроенергію – 124,0 тис.грн., за
розподіл енергії – 54,6 тис.грн.
У зв»язку з підписанням між КМУ, НАК «Нафтогаз України» , Офісом Президента України,
Всеукраїнською асоціацією міст та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних
влад 30 вересня нового Меморандуму «Про взаєморозуміння щодо врегулювання
проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в
опалювальному періоді 2021/2022 рр.» теплопостачальним підприємствам України
заборонено затверджувати та застосовувати економічно обгрунтовані тарифи для населення,
а застосовувати тарифи, які були затверджені у 2018 році. КП «Стрийтеплоенерго»
розроблено тариф, який склав 2429,36 грн. за 1Гкал. Але, виконуючи умови Меморандуму,
підприємство змушене застосовувати тариф у розмірі 1861,72 грн. за 1 Гкал.
З 1 серпня 2021 р. КП «Стрийтеплоенерго» для вирішення проблеми затвердження нового
тарифу на послуги теплопостачання підписало з ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» трирічний
Договір постачання природного газу для виробництва теплової енергії, без прив’язки до
категорії споживачів, умови якого повністю суперечать ринковим та відповідному дорученню
Президента України.
Капітальні інвестиції за 2021 рік складають 6394 тис.грн , що на 219 тис.грн. менше ніж у 2020
р., в тому числі:

-

Проведено заміну теплових мереж на п/ізольовані на суму 828,7 тис.грн.;

-

Проведено реконструкцію котельні по вул. Січових Стрільців 12 із заміною котла Колві
2000 на суму 1868,7 тис.грн.;
- Проведено реконструкцію котельні по вул. Саксаганського,9 із заміною котла Колві на
суму 3374,6 тис.грн.;
- Придбано і встановлено технологічного обладнання- 185,9 тис.грн.
- Проведено капітальний ремонт фасаду котелень по вул. Дрогобицькій і Саксаганського
на суму 136,1 тис.грн.
Всі основні фонди введено в експлуатацію.
За звітний період проведено поточним ремонтом технологічного обладнання на суму 726,8
тис.грн.

КП «Ринок»
Станом на 31.12.2021р. в штаті КП «Ринок» працює 32 працівники. Підприємство працює на
загальній системі обліку та звітності. Станом на 31.12.2021р заборгованість по заробітній платі,
ПДФО, військовому зборі, ПДВ, податку на прибуток та інших податках та зборах – відсутня.
Порівняльна таблиця основних показників діяльності КП «Ринок»:
п/н
1
2
3
4
5
6

показ. діяльності
Валовий дохід
Чистий дохід
Паркувальний збір
Земельний податок
ПДВ
ПДФО

-

-

2020р.
7 015300 грн.
70400 грн.
312300 грн.
1296200 грн.
673026 грн.

2021р.
9 797900 грн.
218200 грн.
742915 грн.
431200 грн.
1862100 грн.
645100 грн.

різниця
2 782600 грн.
147800 грн.
742915 грн.
118900 грн.
565900 грн.
- 27926 грн.

Підприємство повністю перейшло на енергоощадний режим освітлення території КП
«Ринок», що дозволяє економити до 15 тис. кВт. в місяць.
В вересні 2021 року КП «Ринок» за власний кошт закупило та встановило інноваційну
систему опалення, що дало змогу відмовитись від дорогого газу.
Відповідно до Акту перевірок ДСНС від 19.02.2021р. та 31.05.2021р. виконано роботи по
дотриманню вимог ДСНС на суму 85 168 грн.. (блискавко захист, пожежна сигналізація,
обробка деревини і т.д.).
Згідно із приписами ДСНС щодо дотримання норм пожежної безпеки, розпочато
роботи із впорядкування торгівлі навколо території ринку, а саме на вул.. Торговиці та
Кравецькій. Згідно рішення сесії від 11.11.2021р торгівля на вул.. Торговиці та частині
вул.. Кравецькій заборонена. Як результат – виникла необхідність надання
підприємцям нових умов для здійснення підприємницької діяльності. З цією метою
розпочато реконструкцію території ринку вживаних речей (так званої «гумонітарки») та
пропонується підприємцям взяти дольову участь в будівництві нових торгових
павільйонів на умовах надання оренди до 2027р. Торгівля на вул.. Кравецькій
дозволена лише на 2022р для можливості закінчення вищезгаданої реконструкції.
З липня 2021р КП «Ринок» визнано переможцем конкурсу з надання послуг «Оператор
паркування». Великою перешкодою в процесі організації дорожнього руху є торгівля з
автотранспорту овочами на вул.. Заньковецькій, Зеленій та Успенській. Саме тому
рішенням сесії територію між промисловим ринком та адмінбудівлею по адресі
Хмельницького 32А віднесено до території КП «Ринок» для торгівлі з автотранспорту та
продажу зелених насаджень. Проведено відповідний благоустрій за кошти бюджету. З

-

01.11.2021р торгівля з автотранспорту буде проводитися тільки на вищезгаданій
території.
За ІІІ-IV квартал діяльності (липень-грудень 2021р) як «Оператор з паркування» до
місцевого бюджету перераховано 742 915 тис. грн. паркувального збору.
Велику увагу приділено роботі підприємців на ринку в правовому полі. За результатами
проведеного внутрішнього аудиту станом на 01.02.2021р на території ринку є більше
2101 торгових місць, власниками яких є 1315 осіб. Станом на 01.02.2021р
зареєстрованих підприємців було 123. Станом на 31.12.2021р – 622 із 824 власників
торгових місць . Проводиться постійна робота на предмет легалізації підприємницької
діяльності.

Адмінкомісія
Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Стрийської міської ради працює у складі 9
осіб.
За період роботи з 22.07.2021 проведено –12 засідань адміністративної комісії. Засідання
проводились по вівторках в залежності від надходження матеріалів про адміністративні
правопорушення.
За період роботи з 22.07.2021 до адміністративної комісії надійшло 36 протоколів про
адміністративні правопорушення.
За скоєння правопорушень, передбачених ст.152 КУпАП «Порушення державних
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою
територій населених пунктів» подано на розгляд чотирнадцять (14) протоколів про
адміністративні правопорушення. Розглянувши чотирнадцять (14) протоколів від загальної
кількості притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді накладення
адміністративного стягнення – штраф на загальну суму 8500 грн. Стягнено коштів на суму
8160. Закрито один (1) протокол відповідно до ст.22 КУпАП (за малозначністю вчиненого
правопорушення). Передано одну (1) адміністративну справу до Стрийського
міськрайонного відділу виконавчої служби Західного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Львів). Повернуто дві (2) адміністративні справи на
доопрацювання відповідно до ст. 268 КУпАП.
За скоєння правопорушень передбачених ч.2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил
торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами
електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах,
пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» подано на розгляд
дванадцять (12) протоколів про адміністративні правопорушення. Розглянувши
дванадцять (12) протоколів від загальної кількості притягнено до адміністративної
відповідальності у вигляді накладення адміністративного стягнення – штраф на загальну
суму 54 400 грн. Стягнено коштів на суму 34 000. Закрито один (1) протокол за статтею
247 КУпАП, це протоколи, які не відповідають вимогам чинного адміністративного
законодавства. Передано дві (2) адміністративні справи до Стрийського міськрайонного
відділу виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Львів). Одна (1) адміністративна справа знаходиться у Стрийському міскрайонному
суді на розгляді.
За скоєння правопорушень передбачених ст.150 КУпАП «Порушення правил
користування жилими будинками і жилими приміщеннями» подано на розгляд п'ять (5)

протоколів про адміністративні правопорушення. Розглянувши один (1) протокол від
загальної кількості та притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді
накладення адміністративного стягнення – штраф на загальну суму п'ятдесят одна (51)
грн. Стягнено коштів на суму 51 грн. Розглянувши три (3) протоколи від загальної
кількості та притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді –попередження.
Один (1) протокол повернуто на доопрацювання відповідно до ст. 268 КУпАП.
За скоєння правопорушень передбачених ч.1 ст 212¹ КУпАП «Повідомлення
неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та
несвоєчасна реєстрація народження дитини» подано на розгляд три (3) протоколи про
адміністративні правопорушення. Розглянувши два (2) протоколи від загальної кількості
притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді накладення адміністративного
стягнення – штраф на загальну суму п'ятдесят одна (51) грн. Стягнено коштів на суму 51
грн. Закрито один (1) протокол відповідно до ст.22 КУпАП (за малозначністю вчиненого
правопорушення). Передано одну (1) адміністративну справу до Стрийського
міськрайонного відділу виконавчої служби Західного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Львів).
За скоєння правопорушень передбачених ч.1 ст. 154 КУпАП «Порушення правил
утримання собак і котів» подано на розгляд один (1) протокол про адміністративні
правопорушення. Розглянувши даний протокол притягнено до адміністративної
відповідальності у вигляді накладення адміністративного стягнення – штраф на загальну
суму – 340 грн. Передано одну (1) адміністративну справу до Стрийського міськрайонного
відділу виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Львів).
За скоєння правопорушень передбачених ч.1 ст. 165² КУпАП «Порушення порядку
формування та застосування цін і тарифів» повернуто до Стрийського РУП ГУ НП у
Львівській області, оскільки адміністративна комісія не наділена повноваженнями щодо
розгляду даних матеріалів адміністративної справи та повертає матеріали справи про
адміністративне правопорушення передбачене першою статті 165² КУпАП.

