
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХIX СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2022 року Стрий № 1391

Про затвердження змін до 
Програми «Утримання та 
розвиток доріг та 
дорожньої 
інфраструктури  на 2022 
рік»

Керуючись п.5 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським  кодексом 
України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Програми «Утримання та розвиток доріг та 
дорожньої інфраструктури  на 2022 рік», (далі- Програма).  

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л. Коваль) проводити 
фінансування відповідно до затвердженої Програми

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 сесії Стрийської міської ради
Стрийської міської ради
від «  1  » грудня 2022року 
№1391

ПАСПОРТ
Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої 

інфраструктури на 2022 рік»

1. Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального 
господарства   Стрийської міської 
ради

2. Дата, номер документа
про затвердження програми №911  від 27.01.2022 р.

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 протягом 2022 року

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
тис. грн., всього, у тому числі:

16 743,44 тис. грн.

7.1. коштів територіальної громади 16 743,44 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Однією з найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є 

покращення стану інфраструктури  доріг, придання  естетично привабливого вигляду 
населеним пунктам Стрийської територіальної громади , покращення умов проживання 
мешканців.

ІІІ. Мета Програми.
      Створення безпечних умов дорожнього руху,забезпечення проведення поточного 



ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, реалізація заходів “Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2022 рік”.



IV. Перелік завдань, заходів та показників  Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури  на 2022 рік»
Фінансування

№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники на 

виконання 
завдання

Строк виконання 
заходу, показника

Виконавці заходу, 
показника Джерела Обсяги, тис. 

грн.
Очікуваний результат

2022 рік
1.  Утримання та розвиток доріг та 

дорожньої інфраструктури  в 
населених пунктах Стрийської 
територіальної громади : 
утриманнятехнічнихзасобіврегулюван
нядорожньогоруху, 
асамедорожніхзнаків, 
інформаційнихщитів, табло, 
сигнальнихстовпчиків, 
транспортнихтапішохіднихогороджень
, 
нанесеннядорожньоїрозміткинадорога
хміста, утриманнясвітлофорних 
об’єктів,тощо,вивезенняпобутовихвідх
одів, дорожньогозмету, 
ліквідаціястихійнихнагромадженьсміт
тя, опалого листя, 
утриманнямережідощовоїканалізаціїву
лицьміста, 
утриманнядорігтамісцьзагальногокори
стуваннявосінньо - зимовийперіод, 
утримання дорігвзимовийперіод 
(ліквідаціяямковості), здійснення 
технічного нагляду за влаштуванням 
дорожньої розмітки, утримання 
секторних доріжок на міському 
кладовищі, поточний ремонт бруківки 
тротуарів на Майдані Ринок, поточний 
ремонт з пониження тротуарів у межах 
пішохідних переходів вулиць м. 
Стрия.

Затрат
Обсяг видатків на 
утримання дорожньої 
інфраструктури Стрийської 
ТГ, 
4099,94тис.грн.
Продукту
Кількість місяців 
утримання дорожньої 
інфраструктури – 12

Ефективності
Виконання робіт з 
утримання дорожньої 
інфраструктури в 
розрахунку на 1 місяць -  
341,66  тис. грн.

Якості
 % виконання робіт

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального 
господарства  

Стрийської міської 
ради,  Стрийський 
міський комбінат 

комунальних 
підприємств

Бюджет ТГ 4099,94 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої 
мережі доріг.



2. Забезпечення проведення поточного 
ремонту об’єктів транспортної 
інфраструктури:
м. Стрий
- поточний ремонт 
внутрішньодворового проїзду по 
вул.Добрівлянська, 72, м.Стрий
-  поточний ремонт 
внутрішньодворового проїзду по 
вул.Січових Стрільців, 18, м.Стрий 
- поточний ремонт тротуару по 
вул.Підзамче (від провулку 
Бляхарський до будинку №37 по 
вул.Колесси) м.Стрий
- поточний ремонт тротуару навпроти 
ж/б по вул.Новаківського,10 в м.Стрий
-  поточний ремонт тротуару від ж/б 
№10 до ж/б №12 по вул.Новаківського 
в м.Стрий
- поточний ремонт тротуару навпроти 
ж/б №12 по вул.Новаківського в 
м.Стрий
- поточний ремонт тротуару від ж/б 
№12 до ж/б №14 по вул.Новаківського 
в м.Стрий
 - поточний ремонт тротуару по 
вул.Добрівлянська біля буд.44-58 в 
м.Стрий
-  поточний ремонт вул.Савури 
м.Стрий
- поточний ремонт дороги від об'їзної 
(кільця) до центрального пляжу 
м.Стрий
- поточний ремонт 
внутрішньодворового проїзду на 
майдані Ринок,15-20 м. Стрий
- виготовлення паспорту на дорогу по 

Затрат
Обсяг видатків на 
проведення поточного 
ремонту, 
11 419,00 тис.грн.
Продукту
Площа шляхів, на яких 
планується провести 
поточний ремонт, тис. м. 
кв. – 9,48

Ефективності
Середня вартість 1 кв. м. 
поточного ремонту- 
1204,00 грн.

Якості
Темп зростання порівняно з 
попереднім роком, %

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального господарства

Стрийської МР

БюджетТГ 12 211,00 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої 
мережі доріг.
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вул.Винницького м.Стрий
- поточний ремонт вул.50 річчя УПА,5 
м.Стрий
- поточний ремонт провулку від 
вул.Коссака до вул.Львівська м.Стрий
- виготовлення паспорту дороги по 
вул. Індустріальна м. Стрий
-розробка транспортної моделі м. 
Стрий
-розробка концепції щодо 
запровадження і розвитку пішохідних 
зон в Стрийській ТГ
-розробка концепції щодо зміни 
організації руху транспорту та 
паркування в центральній частині м. 
Стрий
-розробка концепції розвитку 
велосипедного руху в Стрийській ТГ

Добрянський старостинський 
округ
- поточний ремонт 
вул.Б.Хмельницького в с.Добряни
- виготовлення паспорту на дорогу 
вул.Коновальця с.Добряни
-поточний ремонт  вул.Лісна в 
с.Заплатин
-поточний ремонт  вул.Івасюка в 
с.Добряни
-поточний ремонт  вул.Коновальця в 
с.Добряни
- поточний ремонт вул.Польова 
с.Добрівляни
- виготовлення паспорту на дорогу від 
вул. Стрийська до вул.Сонячна у 
с.Добряни
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- виготовлення паспорту на дорогу від 
вул.Стрийська   до 
вул.Б.Хмельницького у с.Добряни
- поточний ремонт вул.Довгої 
с.Добрівляни
Подорожненський 
старостинський округ
- виконання відновлювальних робіт та 
експлуатаційного утримання вул. 
В.Івасюка в с. Подорожнє Стрийського 
району Львівської області (поточний 
ремонт)
- поточний ремонт  вул.Шевченка в 
с.Сихів
-виконання відновлювальних робіт та 
експлуатаційного утримання вул., 
Верховина в с. Сихів Стрийського 
району Львівської області (поточний 
ремонт)
Великодідушицький 
старостинський округ
-поточний ремонт  тротуару біля 
адмінбудинку старостинського округу 
с.В.Дідушичі
-поточний ремонт вул. 
Нижанківського в с.В.Дідушичі 
Стрийського району Львівської 
області
Угерський старостинський 
округ
-поточний ремонт  вул.Коновальця в 
с.Угерсько
-поточний ремонт  вул.Шухевича  в 
с.Угерсько
-поточний ремонт  вул.Нова в 
с.Угерсько
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-поточний ремонт  вул.Зелена в 
с.Угерсько
-поточний ремонт  вул.Івана Франка в 
с.Вівня
-поточний ремонт  вул.Лесі Українка в 
сКавське.
-поточний ремонт вул.Нова в с.Вівня
Лисятицький старостинський 
округ
-поточний ремонт  вул.Довга в 
с.П’ятничани
- поточний ремонт  вул.Церковна в 
с.Лисятичі
- поточний ремонт  вул.Олесницького 
в с.Лисятичі
- поточний ремонт  вул.Церковна від 
№2 по №8 в с.Кути
- поточний ремонт  вул.Коновальця в 
с.Луги
- поточний ремонт  вул.Довга в с.Луги
- поточний ремонт  вул.Л.Українки в 
с.Пукеничі
- поточний ремонт вул.Грушевського в 
с.Пукеничі
Жулинський старостинський 
округ
- поточний ремонт  вул.Зелена в 
с.Братківці
Підгірцівський 
старостинський округ
- Поточний ремонт вул.24 Серпня від 
км 00+080 до км 00+220 в с Підгірці
Дашавський старостинський 
округ
- поточний ремонт  вул.Федьковича в 
смт. Дашава

Затрат
Обсяг видатків на розробку 
концепцій та транспортної 
моделі -610,00 тис.грн. 
Продукту
К-сть концепцій та моделей 
–4 шт.;

Ефективності
Середня вартість 1 
концепції,моделі -152,50 
тис.грн.;

Якості
% розробки концепцій та 
моделей
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- поточний ремонт  вул.М.Вовчка в 
смт. Дашава
- поточний ремонт вул.Лісова в 
с.Йосиповичі
- поточний ремонт перехрестя 
вул.Л.Українки та С.Бандери в 
смт.Дашава
Миртюківський 
старостинський округ
- виготовлення паспорту на дорогу по 
вул.Сагайдачного у с.Стрілків
- виготовлення паспорту на дорогу по 
вул.Лесі Українки у с.Стрілків
- виготовлення паспорту на дорогу по 
вул.Незалежності у с.Стрілків
-виготовлення паспорту на дорогу по 
вул.Шевченка у с.Лотатники
Нежухівський старостинський 
округ
-виготовлення паспорту на дорогу 
вул.Л.Українки с.Голобутів
-виконання відновлювальних робіт та 
експлуатаційного утримання вул. 
Шмідта в с. Завадів Стрийського 
району Львівської області (поточний 
ремонт)
-виконання відновлювальних робіт та 
експлуатаційного утримання вул. 
Я.Мудрого с. Райлів Стрийського 
району Львівської області (поточний 
ремонт)
-поточний ремонт провулку між 
вул.І.Франка і вул.Шевченка в 
с.Ланівка

Затрат
Обсяг видатків 
вигот.паспортів доріг 
182,00 тис.грн. 
Продукту
К-сть паспортів –10 шт.;

Ефективності
Середня вартість 1 
паспорту -18,222 тис.грн.;

Якості
% виготовлення
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Розробка проекту організації 
дорожнього руху :
-вул. вул. П.Мирного (вул. Успенська 
до вул. Об'їзна дорога) у м. Стрий
- вул. Колесси у м.Стрий
- вул. Заньковецької (від Шашкевича 
до Успенська) у м. Стрий
- вул. Дубравського у м. Стрий
- вул. Стецька у м. Стрий
- вул. Поштова у м. Стрий
- вул. Мазепи у м. Стрий
- вул. Гоголя у м. Стрий
-вул. Гонти у м. Стрий
- вул. Збіжева у м. Стрий
- вул. Нечая у м. Стрий
- вул. Торговиця у м. Стрий
-вул.Заньковецької та вул.П.Мирного 
у м.Стрий

Затрат
Обсяг видатків розробки 
проекту організації –98,5 
тис.грн. 
Продукту
К-сть проектів –13 шт.;

Ефективності
Середня вартість 1 
проекту-7,58 тис.грн.;

Якості
% розробки

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального господарства

Стрийської МР

БюджетТГ 98,50 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої 
мережі доріг.

Послуги по виїзду комісії з визначення 
можливості перенесення діючих 
переїздів по 0км+922м перегону 
Стрий-Моршин,5км+214м перегону 
Верхні Гаї-Стрий 2 на нові 
ординати,надання технічної 
характеристики залізниці у місці 
перетину.

Затрат
Обсягвидатків-40 тис.грн.
Продукту
К-ть послуг-1
Ефективності
Середня вартість послуг по 
виїзду комісії40тис.грн.
Якості
 % послуги

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального господарства

Стрийської МР

БюджетТГ 40,00 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої 
мережі доріг.

Послуга видачі з технічних умов на  
перенесення діючих переїздів  на 
0км+922м перегону Стрий-Моршин, 
5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 
2 на нові ординати.

Затрат
Обсягвидатків -45 тис.грн.
Продукту
К-ть послуг-1
Ефективності
Середня вартістьпослуг 
видачі з техн..умов-
45тис.грн.
Якості
 % послуги

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального господарства

Стрийської МР

БюджетТГ 45,00 Підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, 
збереження існуючої 
мережі доріг.
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Підготовкаконцептуальноїзапискирозр
обленнядержавногоінвестиційногопро
єктубудівництваоб'їзноїавтодорогиміж
дорогамизагальногокористуваннядерж
авногозначенняТ-14-18 Нижанковичі-
Самбір-Дрогобич-СтрийтаМ30 Стрий-
Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка

Затрат
Обсягвидатків –49,20 
тис.грн.
тис.грн.
Якості
 
%підготовкиконцептуально
їзаписки

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального господарства

Стрийської МР

БюджетТГ 49,20

Розробленнядержавногоінвестиційног
опроєктубудівництваоб'їзноїавтодорог
иміждорогамизагальногокористування
державногозначенняТ-14-18 
Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-
СтрийтаМ30 Стрий-Тернопіль-
Кропивницький-Знам'янка

Затрат
Обсягвидатків –199,80 
тис.грн.
Якості
 
%розробленнядержавногоі
нвестиційногопроєктубудів
ництваоб'їзноїавтодороги

Протягом 
2022 року

Управління житлово-
комунального господарства

Стрийської МР

БюджетТГ 199,80

Усього на етап або програму: 16 743,44
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

16 743,44тис. грн.

-

-

16 743,44тис. грн.

16 743,44тис. грн.

16 743,44тис. грн.

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування   коштів управлінню 
житлово-комунального господарства Стрийської міської ради,  СМККП, та підрядними організаціями.
       Вході реалізації заходів Програми можливі корегування, 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
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      Виконання завдань Програми «Утриманнятарозвиток дорігтадорожньоїінфраструктурина 2022рік» передбачено провести у 2022 році  
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.

Секретар міської ради                                                                                                                                Мар’ян БЕРНИК
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