
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 28 квітня 2022 р.   Стрий      № 1112

Про виконання Програми  «Поводження
з твердими побутовими відходами на території 
закладів освіти Стрийської міської ТГ» за  2021 рік

Керуючись  ст.91 Бюджетного кодексу  та статтями 26, 27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Звіт виконання Програми  «Поводженняз твердими 
побутовими відходами на території закладів освіти Стрийської міської ТГ» 
за 2021 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).           

Міський голова                                Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних
(бюджетних) цільових програм, 
моніторингу та звітності щодо їх 
виконання

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми
«Поводження з твердими побутовими відходами на території закладів освіти Стрийської міської ТГ» 

на  2021-2025 роки

___________________________________________________________________________________________________
- Номер та дата рішення про прийняттяПрограми

№ 301 від29.04.2021року_______________________________________________________________________

- Заплановане фінансування, грн– 0 грн.________________________________________________________
- Розпорядник коштів (виконавецьПрограми)

Управління освіти Стрийськоїміської ради_________________________________________________

- Мета Програми:
    Забезпечити цілісність сприймання оточуючої дійсності, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно 
виважено взаємодіяти з довкіллям, прагнення зберегти природу для майбутніх поколінь.



2. Виконання заходів і завдань Програми у 2021 році

№
з/п

Назва проведених заходів Виконання заходів установами 
та закладами освіти

Фінансування

1.

2.

Реалізація в ЗДО Стрийської ТГ Державного 
стандарту дошкільної освіти та інноваційних 
освітніх програм:
- Базового компонента дошкільної освіти, зокрема 
освітнього напряму «Дитина в природному 
довкіллі»
- впровадження парціальної програми 
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», 
Гавриш Н.В., Пометун О.І..
Використання та застосування методів, форм, 
інструментів екологічного виховання в ЗДО для 
розвитку знань про природне довкілля і його 
збереження; вмінь і навичок поводження з 
твердими побутовими відходами:
- проведення дидактичних ігор та вправ з дітьми 
дошкільного віку на екологічну тематику, зокрема 
на ознайомлення з видами твердих побутових 
відходів та їх сортування.
- проведення свят та розваг на екологічну 
тематику.
- проведення занять та проєктів на тему «Чисте 
довкілля – чисте сумління», «Майбутнє без сміття»

Здійснено в усіх 27 ЗДО

Впроваджено у 5 ЗДО

Запроваджено в усіх 27 ЗДО 

Проведено свята в усіх ЗДО

Проведено інтегровані заняття 
«Майбутнє без сміття» у НВК 
«Кавський ЗНЗ І-ІІІ ст. ДНЗ», 

-//-



3. Проєкт «Просвітницька діяльність щодо 
поводження з тведити побутовими відходами»:
- проведення «Тижня екології».

«Природа – наше багатство» у ДНЗ 
№15

Проведено в усіх ЗДО, ЗЗСО та 
Стрийській станції юних 

натуралістів

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими,що затверджені паспортом 
Програми:розбіжностей немає.

Керівник установи -                                                                                        Лідія СТАСЕНКО
головнийрозпорядниккоштів_____________________

Головнийрозпорядниккоштів                                                                        Лідія СТАСЕНКО
виконавецьпрограми _____________________


