ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ м. СТРИЯ в 2020 році
Кошти бюджету розвитку в сумі 52,9 млн. грн. профінансовано на
капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію міських об’єктів та
придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Поповнено статутний фонд комунальних підприємств міста в сумі 11,1
млн. грн. Профінансовано роботи з благоустрою міста на суму 29,8
млн.грн., поточний ремонт вулиць на суму 2,6 млн.грн. та роботи по
утриманню дорожнього господарства в сумі 4,8млн.грн.
По капітальному ремонту вулиць за рахунок спецфонду
профінансовано робіт на суму 4,8 млн. грн.
Профінансовано роботи по капітальному ремонту житлового фонду
на суму 1,1 млн. грн.
ОСВІТА
Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м.
Стрия у 2020 році в закладах освіти:
-СЗШ №1 – придбано ноутбук та проектор на суму 16,5 тис. грн;
-СЗШ №2 – придбано обладнання для харчоблоку на суму 420 тис. грн.,
(126 тис. грн. місцевий бюджет та 294 тис. грн. субвенція обласного
бюджету), придбано комп'ютери на суму 25 тис. грн.;
-СЗШ №3 – придбано ноутбук та відео проектор на суму 24,0 тис. грн.;
-СЗШ №5 - придбано ноутбук, телевізор, фланелеграф та діапроектор на
суму 43,2 тис. грн.;
-СЗШ №6 – проведено капітальний та поточний ремонт фасаду та карнизів
на суму 230,1 тис. грн., придбано ноутбук та проекційний комплект на
суму 62,2 тис. грн.;
-СЗШ №8 – проведено капітальний ремонт подвір'я на суму 384 тис. грн.;
-СЗШ №10 – проведено капітальний ремонт сходової клітки на суму144,4
тис. грн.;
-школа – сад №12 – проведено капітальний ремонт системи опалення на
суму 198 тис. грн.;
-гімназія ім. Митрополита А.Шептицького – проведено капітальний
ремонт їдальні у корпусі по вул. Незалежності та по вул. Гайдамацькій
насуму 399,1 тис. грн. та придбано обладнання для харчоблоку на суму 423
тис. грн. (127 тис. грн. місцевий бюджет та 296 тис. грн. субвенція
обласного бюджету);
-садок №6 – проведено капітальний ремонт огорожі на суму 100 тис. грн.;
-садок №12 – проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 300
тис. грн.;
-садок №14 – придбано комп'ютер на суму 15 тис. грн.;
-садок №16 – придбано комп'ютер на суму 15 тис. грн.;
-садок №18 – проведено капітальний ремонт покрівлі (обласний конкурс
мікропроєктів) на суму 458,4 тис. грн. (кошти місцевого бюджету - 145,9

тис. грн., кошти обласного бюджету - 196,4 тис. грн.; спонсорські кошти та
інші - 116,1 тис. грн.);
-садок №21 – придбано комп'ютер на суму 15 тис. грн.;
-садок №22 – проведено капітальний ремонт харчоблоку на суму 121,8 тис.
грн.;
-центр творчості дітей та юнацтва – проведено капітальний ремонт
віконних та дверних прорізів (обласний конкурс мікропроєктів) на суму
295,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету -132,9 тис. грн, кошти обласного
бюджету - 126,6 тис. грн.; спонсорські кошти — 36 тис. грн.);
-дитячо – юнацька спортивна школа - проведено капітальний ремонт
повітряної системи освітлення спортивного майданчика по вул. С.
Крушельницької на суму 25 тис. грн.
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти
«Нова українська школа» відповідно до розпорядження голови Львівської
ОДА від 15.03.2020р. № 212/0/5-20 «Про виділення субвенції» придбано для
учнів початкових класів:
-засоби навчання та обладнання (дидактика) на суму – 389,9 тис. грн.,
(міський бюджет 116,975 тис. грн. та 272,9 тис. грн. субвенція);
-сучасні меблі на суму 945,6 тис. грн. (283,7 тис. грн. міський бюджет та
661,9 тис. грн. субвенція);
-комп’ютерне обладнання на суму 290,6 тис. грн. (93,9 тис. грн. міський
бюджет та 196,7 тис. грн. субвенція).

ОХОРОНАЗДОРОВ’Я
Покращено матеріально-технічну базу медустанов.
В центральній міській лікарні проведено капітальні ремонти:
- Кардіологічного та неврологічного відділень на суму 4,8 млн. грн;
- пульмонологічного відділення та сходової клітки на суму 649,7 тис. грн.
Придбано апарат рентгенівський діагностичний пересувний, комплекс
рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою, ендоскопічну
систему з відеогастроскопом та відеоколоноскопом, кріогенну установку
(COVID-19), автоматичний біохімічний аналізатор, 10 кисневих
концентраторів, 2 дефібрилятора, 2 електрокардіографа портативного, 6
каталок медичних, дизельний генератор, генератор автоматичного
живлення, 2 рамидезинфікуючі на загальну суму 9,9 млн. грн.
Проведено капітальний ремонт відділення №2 центру первинної
медико-санітарної допомоги по вул. Бандери, 44а на суму 299,1 тис. грн.
Для міської дитячої лікарні придбано апарат штучної вентиляції
легень, датчик системи ультразвукової візуалізації ручний, кисневий
концентратор, дизельний генератор, щит ABPBASIC, 3 ноутбука на
загальну суму 710,9 тис. грн.
Для пологового будинку придбано обладнання на суму 5,4 млн. грн.,
а саме: апарат УЗД, набір для лапароскопічних втручань, комплекс
рентгенівський
діагностичний,
реанімаційну
Т-систему
для

новонароджених, лампу операційну, стіл операційний «Біомед»,
коагулометр, інфузомат, білітест, дозатор лікарських речовин, центрифугу,
електрокардіограф, аспіратор, дефібрилятор.
Для міської стоматологічної поліклініки придбано комп’ютерів з
багатофункціональними принтерами на суму 93 тис. грн.
Впродовж 2020 року для медичних закладів міста придбано медичне
обладнання, комп’ютерну техніку та інше обладнання на суму 16,1 млн.
грн.
КУЛЬТУРА
У 2020 році в Стрийській дитячій школі мистецтв
вул. Шевченка, 24 за кошти міського бюджету проведено:
- капітальний ремонт покрівлі шатрового даху на суму 1299 тис. грн.;
- капітальний ремонт віконних прорізів на суму 256,4 тис. грн.

по

ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
В рамках виконання Програми економічного та соціального розвитку
м. Стрия в 2020 році проведено наступні роботи:
Завершено роботи по капітальному ремонту контейнерного
майданчика по вул. Нижанківського в м. Стрию Львівської області на суму
89,1 тис. грн.
Придбано та встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії
в житлових будинках комунальної власності по вулицях: Добрівлянській,
64а, 66а, 72б, Вишневій, 10, Головацького, 3, 7, 9, Зубенка, 3, 5,
Саксаганського, 2, 8, 15, Виговського, 2, 7, 9, 11, 13, Харкова, 2, 4,
Бандери, 13а, Хмельницького, 27 на суму 798,4 тис. грн.
Здійснено капітальний ремонт покрівлі шатрового даху ж/б по вул.
Народній, 6 на суму 468,3 тис. грн.
Виконано роботи з капітального ремонту каналізаційної мережі по
вулицях: Січових Стрільців, 6, Незалежності, 38-40 та від стадіону
«Юність» до вул. Кривої на суму 2,1 млн. грн.
Проведено експертизу проекту «Реконструкція каналізаційних
очисних споруд м. Стрия (1-ий пусковий комплекс)» на суму 62,4 тис. грн.
Здійснено капітальний ремонт прохідних балконів ж/б по вулицях:
Чайківського, 1, Коновальця, 22, пр. Чорновола, 9, на Майдані Ринок, 9, 10,
28, 29, 31-32 на суму 674,93 тис. грн.
Розроблена кошторисна документація на капітальний ремонт
прохідних балконів ж/б по вулицях: Крушельницької, 29, А.Корчака, 15 на
суму 3,9 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт повітряної системи освітлення по
вулицях: Незалежності, Вагилевича, Братів Корчевих, Тарнавського на
суму 219,38 тис. грн.

Придбано та встановлено дитячі ігрові майданчики по вулиці
Успенській, 3, 33 на суму 97,1 тис. грн.
Виготовлено детальний план території обмеженої вул. Львівською,
вул. Скибінського, вул. Млинарською на суму 6,0тис.грн.
У 2020 році профінансовано роботи з капітального ремонту вулиць,
внутрішньо-дворових проїздів та тротуарів на загальну суму 4,8 млн. грн.,
а саме:
-вулиць: Сірка (від вул. Шевченка до ж/б №5), Дорошенка (від ж/б №4 до
ж/б №8), Набережної, Шухевича, О.Басараб;
-Площі 22-Січня (від вул. Людкевича до вул. Незалежності);
-провулку (від вул. С. Петлюри до ж/б № 16е);
-тротуарів по вулицях: Коссака біля ВПТУ №35, Добрівлянській (від ж/б
№23 до вул. Вокзальної), Успенській (від вул. Д.Нечая до ж/б №34),
Тарнавського;
-внутрішньо-дворових проїздів по вулицях: Грабовецькій, 121, 118, 122,
Ленкавського, 3а.
Крім того, проведено експертизу проектів на капітальний ремонт
тротуарів по вулицях: Сколівській (від входу в парк Т.Г.Шевченка до з/д
переїзду (парна сторона)), Заньковецької (від вул. Болехівської до вул.
Шашкевича (парна сторона)) на суму 8,2 тис. грн.
Для забезпечення виконання робіт з благоустрою міста поповнено
статутний фонд Стрийського міського комбінату комунальних
підприємств на суму 4,3 млн. грн. Придбано бульдозер та машину
мулососну.
Поповнено статутний фонд КП “Стрийводоканал” на суму 6,8 млн.
грн. Придбано міні екскаватор гусеничний, спектрофотометр, насосний
агрегат фекального типу в комплекті з електродвигуном, комбінований
каналопромивний та мулососний автомобіль.
Проведено оплату за виготовлення 4-х експертних грошових оцінок
земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах у формі
аукціону в сумі 35,1 тис. грн.
Проведено оплату за виготовлення 13-и експертних грошових оцінок
земельних ділянок, що підлягають продажу в сумі 51,5 тис. грн.
Придбано два комплекта для оповіщення населення на суму 81тис.
грн.
Придбано 3 камери для відео спостереження для м. Стрия на суму 42
тис. грн.
У 2020 році забезпечено житлом 5 осіб з числа дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебували на квартирному
обліку. Для родинної групи двом особам з числа дітей-сиріт, придбано
трикімнатну квартиру з вигодами, індивідуальним опаленням, загальною
площею 66.42 кв. м. вартістю 710 тис. грн. Одній особі з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування придбано однокімнатну квартиру з
вигодами, вартістю 362.9 тис. грн., а для двох осіб з числа дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано по однокімнатній
квартирі, вартістю 375 тис. грн. за кожну.

