
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХIX СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2022 року Стрий № 1390

Про затвердження змін до Програми 
«Заходи та роботи з територіальної 
оборони на  території Стрийської 
територіальної громади на2022 рік»

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 09.06.2021р. № 590 
«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», 
 Закону України «Про основи національного спротиву»,  Закону України 
«Про оборону України», з метою підготовки територіальної оборони та 
місцевого населення до участі в русі національного спротиву,  міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Програми «Заходи та роботи з територіальної оборони на 
території Стрийської територіальної громадина 2022рік» згідно з Додатком №1.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно п.1 
даного рішення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови М. Дмитришина та депутатські комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з 
питань житлово-комунального господарства, комунального майна та 
приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                             Додаток №1
до рішення  сесії Стрийської міської 
ради
від «1»грудня2022року 
№1390

I. ПАСПОРТ
Програми «Заходи та роботи з територіальної оборони на території 

Стрийської територіальної громади на 2022рік»
1. Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального  

господарства  Стрийської міської ради 
2. Дата, номер документа
про затвердження програми

_04.04.2022р._№1058___________

3.Розробник програми Управління житлово-комунального  
господарства  Стрийської міської ради

4.Відповідальний виконавець 
програми

Управління житлово-комунального 
господарства  Стрийської  міської ради, 
Стрийський МККП

5. Учасники програми Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств, 
Управління житлово-комунального 
господарства  Стрийської міської ради

6.Термін реалізації програми 2022рік

7.Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми в 2022р., тис. грн., всього, у 
тому числі: 771,00тис. грн.

7.1. коштів територіальної громади 771,00тис. грн.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
У зв’язку зі складною ситуацією нашої держави та з відкритою агресією з боку 
Російської Федерації, з метою бойової і мобілізаційної готовності Збройних 
Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує 
адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, відповідно до 
розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України територіальними 
центрами комплектування та соціальної підтримки спільно з органами 
місцевого самоврядування проводиться постійна робота із забезпечення 
життєдіяльності та функціонування в умовах воєнного стану Стрийської ТГ.
ІІІ. Мета Програми.

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності
України,підтримання готовності військових формувань, зокрема забезпечення
готовності до проведення заходів територіальної оборони. 



IV. Перелік завдань, заходів та показників  «Програми «Заходи та роботи з територіальної оборони на території Стрийської 
територіальної громади на 2022рік»

Фінансування
№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники на 

виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконавці заходу, 
показника Джерела Обсяги, тис. 

грн.
Очікуваний результат

2022рік
1. Відшкодування вартості послуг з 

відновлення системи водопостачання та 
облаштування санвузла в приміщенні 
підрозділу територіальної оборони, 
облаштування захисних укріплень 
споруд силових органів, облаштування 
оборонних споруд, блок- постів, 
прокладання внутрішніх електричних 
мереж, облаштування, очищення і 
вивезення ТПВ із захисних сховищ, 
облаштування блок-постів та тимчасових 
наметів на Моршинському 
автомобільному та залізно дорожньому 
мостах,підключення їх до 
електромережі,встановлення системи 
вентиляції в приміщенні 
ПРУ,облаштування спец приміщення 
Добровольчого формування Стрийської 
міської територіальної громади «Курінь 
Стрий-1» за адресою вул. Шевченка,71 
(спортзал), розчистка території 
батальйону територіальної оборони, 
облаштування навчально-тренувального 
центру ДФ Стрийської міської ТГ 
«Курінь Стрий -1», відшкодування 
вартості послуг по захисту 
трансформаторів електричної підстанції в 
с. Слобідка Стрийського району 
Львівської області, відшкодування 
вартості послуг з благоустрою прилеглої 
території військової частини А7077 за 

Затрат
Обсяг 
видатків771,00ти
с.грн.

Якості
% виконання 
робіт

Протягом 
2022 року

Управління ЖКГ   
Стрийської МР, 

Стрийський 
МККП

БюджетТГ
771,00

Забезпечення 
готовності Стрийської 
ТГ до проведення 
заходів територіальної 
оборони.



адресою м. Стрий вул. 
Дрогобицька,67,відшкодування вартості 
послуг з розміщення пункту обігріву 
Стрийського РУ ГУ ДСНС за адресою м. 
Стрий Майдан Незалежності та 
забезпечення його 
електроживленням,відшкодування 
вартості послуг з підключення 
генераторів у пунктах незламності.
Відшкодування вартості послуг з 
облаштування центральної каналізації 
Стрийського РТЦК та СП за адресою м. 
Стрий, вул. Нижанківського, 6 
комунальному підприємству 
«Стрийводоканал».

Усього на етап або програму: 771,00

V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.
Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2022 рік Усього витрат на виконання 
Програми

Усього :
В тому числі :

- державний бюджет
- державні і обласні 

фонди
- бюджет 

територіальної 
громади

- субвенції інших 
бюджетів

771,00тис. грн.

-

-

771,00тис. грн.

771,00тис. грн.

771,00тис. грн.

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування коштів управлінню 
ЖКГ Стрийської міської радита СМККП.Вході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з 
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
Виконання завдань «Програми «Заходи та роботи з територіальної оборони на території Стрийської територіальної громади на 
2022рік»передбачено провести у 2022р. з повним використанням передбачених коштів.Річний та проміжні звіти по використанню коштів 
надаються фінансовому управлінню Стрийської міської ради.  Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при 
складанні її на наступний фінансовий рік.
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Секретар міської ради                                                                                                                         Мар’ян БЕРНИК 
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