
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХ СЕСІЯ VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2022 р.                        Стрий                                   №1419

Про затвердженя Програми з облаштування 
зупинок громадськоготранспорту на території 
Стрийськоїміської територіальної громади на 2023 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про благоустрій населених пунктів»,«Про 
автомобільні дороги», «Про дорожній рух», рішенням виконавчого комітету 
від 20.10.2022 № 489 «Концепціяархітектурних типів зовнішнього вигляду та 
вимог до облаштування зупинок громадського транспорту на території 
Стрийської міської територіальної громади»  та з метоюзабезпечення 
належного естетичного стану та благоустрою зупинок громадського 
транспорту,створення сприятливих, комфортних та безпечних умов 
пасажирам громадського транспорту, Стрийська міська рада
ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити Програму з облаштування  зупинок громадського 
транспорту на території Стрийської міської територіальної громади на 
2023 рік (додаток 1).

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.Дмитришин) та голову постійної комісії 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 міської ради 

                                                                                          від «  15   » грудня 2022 №1419

I. ПАСПОРТ
“Програми з облаштуваннязупинок громадського транспорту на території 

Стрийської міської територіальної громадина 2023 рік ”

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

2. Дата, номер документа
про затвердження програми 15.12.2022р. №1419

3.Розробник програми Управління житлово-комунального 
господарства Стрийської міської 
ради, відділ капітального будівництва 
Стрийської міської ради

4.Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального 
господарства Стрийської міської 
ради,
Відділ капітального будівництва 
Стрийської міської ради, Стрийський 
міський комбінат комунальних 
підприємств

5. Учасники програми Управління житлово-комунального
Господарства Стрийської міської 
ради, Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств, відділ 
капітального будівництва Стрийської 
міської ради

6.Термін реалізації програми 2023 рік

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми в 
2023р., тис. грн., всього, у тому числі:

2000,0 тис. грн.

7.1. коштів територіальної громади 2000,0 тис. грн.



ІІ. Загальні положення

   Програма розроблена з урахуванням положень Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», 
«Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», Концепції архітектурних 
типів зовнішнього вигляду та вимог до облаштування зупинок громадського 
транспорту на території Стрийської міської територіальної громади, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету від 20.10.2022 № 489 
(відповідно до графічних додатків архітектурних типів зовнішнього вигляду 
№1 та №2)

ІІІ. Мета Програми

         Метою Програми є створення організаційних, матеріально-економічних 
засад щодо забезпечення дотримання санітарних норм, вимог правил 
благоустрою та законодавства про дорожній рух і автомобільні дороги в 
місцях розташування зупинок громадського транспорту; вирішення питань із
проблемними зупинками шляхом влаштування їх в альтернативних місцях 
розташування; забезпечення підвищення комфорту та рівня безпеки 
пасажирів, що користуються зупинками громадського транспорту.

 Виконання заходів Програми передбачає поєднання коштів міського 
бюджету та приватних інвестицій шляхом реалізації пілотного проекту.

Програма є органічним доповненням до Концепції архітектурних типів 
зовнішнього вигляду та вимог до облаштування зупинок громадського 
транспорту на території Стрийської міської територіальної громади.

IV. Матеріально-економічні засади

       Здані в експлуатацію зупинкові комплекси передають на баланс 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств. Утримання 
зупинкових комплексів, встановлених на умовах цієї Програми, здійснюється 
за рахунок коштів міського бюджету.
 Всі інші роботи, пов’язані з виконанням даної Програми, фінансуються за
рахунок поєднання бюджетних та приватних інвестицій.

V. Очікувані результати

Реалізація Програми дозволить підвищити якість та безпечність проживання 
мешканців міста, сприятиме системному підходу щодо проблеми із 
облаштуванням та благоустроєм зупинок у місті та населених пунктах 
територіальної громади  та покращенні організації дорожнього руху в цілому.

Одночасно забезпечить функціонування та вимоги до автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському 
автомобільному транспорті на території Стрийської міської територіальної 
громади та автоматизованої системи диспетчерського управління (встановлені 
GPS-трекери на транспортні засоби). Це дуже важливо, щоб контролювати, 
аналізувати громадський транспорт.





VI. Перелік завдань, заходів та показників  “Програми з облаштування зупинок громадського транспорту на території Стрийської міської 
територіальної громади на 2023 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

2023 рік
1. Придбання та встановлення                       

5 зупинок громадського транспорту 
у м.Стрий модель «Айрі без сіті-
лайту (3 секції)» 

Затрат
Обсяг видатків-
1295,0  тис.грн.
Продукту
Кількість 
концепцій-5
Ефективності
середня вартість 1 
концепції 259,0 
тис. грн.
Якості
 % розроблення

Протягом 
2023 року

Управління ЖКГ   
Стрийської МР, 

ВКБ  Стрийської 
МР

Бюджет ТГ, 
інвестиційні 

кошти
1295,0

Облаштування 
зупинок громадського 
транспорту для 
підвищення комфорту 
та рівня безпеки 
пасажирів, що 
користуються 
зупинками 
громадського 
транспорту у м.Стрий

2.
* Придбання та встановлення                       
3 зупинок громадського транспорту 
у населених пунктах Стрийської 
міської територіальної громади 
модель «Зупинка закрита (скло)» 

Затрат
Обсяг видатків-
720,0  тис.грн.
Продукту
Кількість 
концепцій-3
Ефективності
середня вартість 1 
концепції 240,0 
тис. грн.
Якості
 % розроблення

Протягом 
2023 року

Управління ЖКГ   
Стрийської МР,

ВКБ  Стрийської 
МР

Бюджет ТГ,
інвестиційні 

кошти

705,0 Облаштування 
зупинок громадського 
транспорту для 
підвищення комфорту 
та рівня безпеки 
пасажирів, що 
користуються 
зупинками 
громадського 
транспорту у 
Стрийській міській 
територіальній громаді

Усього на етап або програму:       2000,0



* встановлення зупинок громадського транспорту на дорогах загального користування місцевого значення за погодження 
балансоутримувача – Департаменту дорожнього господарства ЛОДА

VII. Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсягкоштів, якіпропонуютьсязалучити на 
виконання «Програми»

2023 рік Усьоговитрат на 
виконанняПрограми

Усього :
В тому числі :

- державний бюджет
- державні і обласніфонди
- бюджет територіальноїгромади
- субвенціїіншихбюджетів
- інвестиційнікошти

2000,0  тис. грн.

-

-

2000,0  тис. грн.

2000,0 тис. грн.

2000,0  тис. грн.

             Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  спрямування коштів 
управлінню ЖКГ, ВКБ Стрийської міської ради та СМККП.
            В ході 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.

VІII. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
      Виконання завдань «Програми з облаштуваннязупинок громадського транспорту на території Стрийської міської 

територіальноїгромадина 2023 рік» передбачено провести у 2023 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





ГРАФІЧНІ ДОДАТКИ



Секретар ради                                                Мар’ян БЕРНИК


