
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІI СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 лютого 2022 р.                 Стрий                        № 963
        

Про затвердження Програми забезпечення ефективної 
діяльності Територіального сервісного центру
 № 4645 Регіонального сервісного 
центру ГСЦ МВС у Львівській області 
(філія ГСЦ МВС) на 2022 рік

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи лист №1787 від 14.12.2020 року регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у 
Львівській області (філія ГСЦ МВС), з метою забезпечення заходів, пов’язаних із 
виконанням покладених завдань на Територіальний сервісний центр №4645 РСЦ ГСЦ 
МВС у Львівській області ( філія ГСЦ МВС) на території міста Стрия та враховуючи його 
потреби міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення ефективної діяльності Територіального 
сервісного центру  №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській 
області (філія ГСЦ МВС) на 2022 рік (надалі Програму), що додається.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л. Коваль) відповідно до 
затвердженої Програми забезпечити виділення субвенції з місцевого бюджету 
Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови  (Дмитришина М.С.). 

Міський голова                                                                Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено
 Міський голова
_______________ О. Канівець
«24» лютого 2022 рік

ПРОГРАМА

«Забезпечення ефективної діяльності Територіального сервісного 
центру №4645  Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у 

Львівській області (філія ГСЦ МВС)
на 2022 рік»

Погоджено
Голова постійної комісії з 
питань бюджету та економіки
Стрийської міської ради
____________ С.Ковальчук
«____»____________ 2022 рік

Погоджено Погоджено
Перший заступник Начальник фінансового 
міського голови управління Стрийської міської ради
____________ М.Дмитришин _______________ Л.Коваль
«____»____________ 2022 рік «____»____________ 2022 рік

М.П.

Погоджено Погоджено
Начальник відділу економічного розвитку
та стратегічного планування Начальник РСЦ  
Стрийської міської ради ГСЦ МВС у Львівській області 
______________ Г.Баран ____________ О.Є.Малашко
«____»____________ 2022 рік «____»____________ 2022 рік
М.П. М.П.

м. Стрий
2022 рік



І. ПАСПОРТ

Програма забезпечення ефективної діяльності Територіального сервісного 
центру №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія 
ГСЦ МВС) на 2022 рік».

(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми: __Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Львівській
області (філія ГСЦ МВС)

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми: №963 від 24.02.2022р.

3. Розробник програми: виконавчий комітет, Територіальний сервісний центр №4645 
Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС).
5. Відповідальні виконавці програми: виконком Стрийської міської ради, Регіональний 

    сервісний центр ГСЦ МВС у Львівській області 
(філія ГСЦ МВС)

7. Термін реалізації програми: ________2022 рік________

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, ________________374,0 тис. грн..______________
у тому числі:

9.1. коштів міського бюджету: _________374,0 тис. грн.._____

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В зв’язку з реорганізацією системи Міністерства внутрішніх справ та створення в Україні 
Регіональних та Територіальних сервісних центрів МВС, в місті Стрию на базі Стрийського 
міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділення створено Територіальний сервісний 
центр №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС), 
який значно розширив перелік послуг, що надаються населенню Стрийської територіальної 
громади.

В Територіальний сервісний центр №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у 
Львівській області (філія ГСЦ МВС) в середньому звертається близько 80 осіб із заявами, 
реєстрацією транспортного засобу, видачею посвідчень водія і ін., що викликає певні незручності 
для населення. В зв’язку з цим гостро постає питання щодо належного функціонування та 
розміщення Територіального сервісного центру №4645 у місті Стрию, за адресою: вул. 
Багряного, 4 та запровадження сучасної системи надання адміністративних послуг у форматі 
"Open office".

ІІІ. Мета Програми

Метою даної Програми є забезпечення оренди приміщення Територіального сервісного 
центру №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС) 
на території міста Стрию по вул. Багряного,4.



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської програми
ефективної діяльності Територіального сервісного центру №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській 

області (філія ГСЦ МВС) на 2022 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів 
завдання

Показники витрат заходу, один. 
виміру

Виконавець, 
заходу, 

показника

Джерела** Обсяги, 
тис. грн..

Очікуваний 
результат

Показники затрат
Витрати на оренду приміщення 374,0

Показник продукту
Загальна площа орендованого 

приміщення (м2) 259,5

Показник ефективності1

Забезпечення 
ефективної 
діяльності 

Територіального 
сервісного центру 

№4645 
Регіонального 

сервісного центру 
ГСЦ МВС у 
Львівській 

області (філія 
ГСЦ МВС)

Оренда 
приміщення

Вартість одного м2 грн.

Регіональний 
сервісний 

центр  ГСЦ 
МВС у 

Львівській 
області

( філія ГСЦ 
МВС)

Міський 
бюджет

120,0

Покращення 
надання послуг 

населенню

Начальник Територіального сервісного центру №4645
РСЦ ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС) Ігор Пронь

                                                                         

                                                                                    V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ефективної діяльності Територіального сервісного центру №4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області 

(філія ГСЦ МВС) на 2022 рік
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2022 рік Усього витрат на виконання 

програми
Усього 374,0 374,0
у тому числі
обласний бюджет
міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 374,0 374,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування
кошти не бюджетних джерел



VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому управлінню та щорічно фінансовому управлінню та 

відділу економіки Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, 
ніж через місяць після завершення року.

При уточненні міського бюджету відповідно вносяться зміни до Програми.
  
   Секретар міської ради Мар'ян БЕРНИК


