
 

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХIV СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 11 серпня 2022 року                   Стрий             №1215

Про створення індустріального парку 
та затвердження Програми 
«Розробка концепції індустріального 
парку «Долина Стрий»»

      Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 4,5 Закону України «Про 
індустріальні парки», на виконання Програми «Стрийська міська територіальна 
громада – територія нових можливостей» на 2022-2026 роки, затвердженої 
рішенням ХХІ сесії міської ради від 28 квітня 2022 року №1106, з метою 
підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості громади, 
залучення інвестицій для сталого економічного розвитку, створення додаткових 
робочих місць, збільшення надходжень у місцевий бюджет, міська рада вирішила:

 1. Створити індустріальний парк на земельній ділянці площею 70,3га за 
адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова (біля заводу «Леоні»), 
терміном на 30 (тридцять) років  з дати реєстрації уповноваженим державним 
органом.  

2. Затвердити Програму «Розробка концепції індустріального парку «Долина 
Стрий»» згідно з Додатком

3. Заступнику міського голови А. Стасіву розпочати дії щодо реєстрації 
індустріального парку в Єдиному реєстрі індустріальних парків України.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на першого заступника 
міського голови М. Дмитришина, заступника міського голови А.Стасіва.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                                                               Додаток№1 
До рішення сесії 

Стрийської міської ради
від «11» серпня 2022 року №1215

Програма 

Розробка концепції індустріального парку 
«Долина Стрий»



Затверджено
Заступник міського голови 

Микола Дмитришин
“___” _________    2022 року

Програма 

Розробка концепції індустріального парку 
«Долина Стрий»

Погоджено
Заступник міськогоголови
_______________А.Стасів

«____»_________2022 року 

Погоджено
Начальник 

фінансовогоуправління
Стрийськоїміської ради

______________Л.Коваль
«____»_________2022 року 

Погоджено
Начальник відділу

економічногорозвитку та 
стратегічногопланування
Стрийськоїміської ради

________________Г.Баран
     «____»_________2022 року 



I. ПАСПОРТ
Програми Розробка концепції індустріального парку «Долина Стрий»

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Стрийської 
міської ради 

2.Розробник програми Виконавчий комітет Стрийської
міської ради

3.Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Стрийської
міської ради

4. Учасники програми Виконавчий комітет Стрийської
міської ради

5.Термін реалізації програми 2022рік

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

250тис. грн.

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

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні».

Для сталого соціально-економічного розвитку Стрийської територіальної громади 

необхідно залучити достатній обсяг коштів як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. 

Залучені інвестиції дають змогу створювати нові робочі місця, збільшити обсяг 

податкових відрахувань, що сприятливо вплине на формування додаткових джерел 

фінансування соціально-економічного розвитку громади, підвищити якість 

інфраструктури, стимулювати розвиток підприємницької діяльності на певній території 

та диверсифікувати її галузеву структуру, скоротити ризики, пов’язані із циклічністю та 

непередбачуваністю галузевого розвитку. Оскільки залучення інвестиційних ресурсів до 

громади може суттєвою мірою позитивно вплинути на зміну його економічного 

становища, модифікувати його виробничу структуру, викликати зміни на ринках робочої 

сили та капіталу.

Одним із найрезультативніших підходів у досягненні вищезазначеної мети є 



створення та розвиток індустріальних парків - визначення земельних ділянок, 

привабливих для започаткування на них промислового виробництва, облаштування їх 

необхідною інженерно-технічною інфраструктурою. Це як своєрідні «офіси для бізнесу», 

що дадуть змогу не тільки збільшувати надходження до бюджетів різних рівнів, а й 

вирішувати соціально-економічні проблеми громади шляхом створення нових робочих 

місць та забезпечення зростання рівня зайнятості населення.

Початковим етапом побудови і розвитку індустріального парку є розробка 

концепції.

ІІІ. Мета Програми

Метапрограми – підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

громади, залучення інвестицій для сталого економічного розвитку, створення додаткових 

робочих місць, збільшення надходжень у місцевий бюджет.  



IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми Розробка концепції індустріального парку «Долина Стрий»

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. Розробка концепції 

індустріального парку у 
Стрийській 
територіальній громаді

-маркетингова і 
технічна концепція, 
опис формату 
індустріального 
парку;
-архітектурний 
майстер-план, 
дизайн об`єктів;
-
економічнийрозрах
унок витрат і 
окупності 
індустріального 
парку

Протягом 2022 
року

Виконавчий комітет 
Стрийської міської 

ради

Бюджет ТГ
250 000,00

Залучення інвесторів для 
розташування на 
території громади 
потужних інноваційних 
промислових 
підприємств. Створення 
нових робочих місць

Усього на етап або програму: 250 000,00

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

250,00 тис. грн.

-

-

250,00 тис. грн.

-

250,00 тис. грн.

250,00 тис. грн.



Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 

бюджетом, шляхом спрямування коштів виконавчому комітету Стрийської міської ради.

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.

VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми

Виконання завдань Програми Розробка концепції індустріального парку «Долина 

Стрий»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.

Заступник міського голови Стасів Андрій
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