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Житлово-комунальне 

господарство.

Діяльність комунальних 

підприємств міста



Розширення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, 
зокрема, виділення коштів КП «МКГ» на придбання мінітрактора з 
навісним обладнанням, косарки та сміттєвоза для збору ТПВ, КП 
«Городоцьке ВКГ» для закупівлі каналопромивочної установки високого 
тиску, асинезаційної машини

Влаштування відеоспостереження на міському стадіоні, кладовищі та 
вулицях міста

Збільшення кількості майданчиків паркування автомобілів, зокрема, 
облаштування парковок на вул.Коротка та Б.Хмельницького

Проведення поточного ремонту площі біля памятника 
Б.Хмельницького, площі на вул.Перемишльська (біля універмагу) в тому 
числі озеленення

Забезпечення чистоти і порядку в місті

Завдання на 2019 рік



Подальша підтримка створення ОСББ

Паспортизація будинків та вулиць

Брукування доріжок та ремонт огорожі на міському кладовищі

Виготовлення ПКД на будівництво газопроводу кварталу індивідуальної
житлової забудови на вул.К.Левицького, О.Кобилянської, Н.Кобринської, 
О.Басараб, О.Самчука, О.Маковея

Боротьба з несанкціонованою торгівлею, в т.ч. шляхом проведення
спільних з Городоцьким відділенням поліції Яворівського ВП ГУНП у 
Львівській області

Реалізація заходів Програми енергозбереження для населення

Завдання на 2019 рік

Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків на майдані 
Гайдамаків, 17-18, 28, Коцюбинського, 1



Капітальний ремонт 
багатоквартирного 
житлового будинку на 
майдані Гайдамаків, 17-18 –
478,664 тис.грн

Капітальний ремонт даху 
багатоквартирного 
житлового будинку на 
майдані Гайдамаків, 28 
(профінансовано на 1 січня 
2020 року 228,912тис.грн)



компенсовано частину тіла кредиту за 
енергозберігаючим кредитом на суму 
50,00тис.гривень

Вивезення ТПВ та прибирання кладовища 
188,00 тис.гривень.

виготовлення трьох технічних паспортів на будинки -
29,958тис.грн, придбання 56 внутрішньо будинкових 
лічильників – 30,00тис.гривень.

придбано 400 тонн піску та 10 тонн солі для приготування 
піскосуміші (99,364тис.грн). На утримання доріг в зимовий 
період комунальному підприємству виділено 
80,00тис.гривень.

28 
мешканців

Встановлення дорожніх знаків, та нанесення 
дорожньої розмітки по вулицях міста 
61,181 тис.гривень



• Каналопромивочна установка 
високого тиску - 647,00 тис.гривень

• Мінітрактор з навісним обладнанням 
365,00 тис.гривень

• напівпричіп тракторний – 35,00 тис.грн
• Косарка – 30,00 тис.грн



Облаштовано освітлення та 
відеоспостереження кладовища –
встановлено 10 опор із світильниками та 
5 оглядових відеокамер

Забруковано доріжку - 396,998 тис.гривень
Придбано матеріали для ремонту огорожі на суму 29,998 тис.гривень





Будівництво каналізаційної мережі по вул. Чорновола

Виготовлення ПКД на будівництво побутової каналізації по вул. 
І.Франка, Калнишевського

Будівництво водопроводу на вул. Зарицького

Каналізування житлових мікрорайонів м.Городок Львівської області V
етап вул. Підгір'я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, 
Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця (в т.ч. коригування ПКД)

Активізація роботи по ретельному обліку води

Завдання на 2019 рік

Будівництво водопроводу по вул. Чорновола

Капітальний ремонт водопроводу на ділянці від вул. Шевченка до 
вул.Валова



Капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Чайківського

Капітальний ремонт ділянок напірного колектора каналізації від 
вул.Стуса до вул. Комарнівська в м.Городок Львівської області (в т.ч. 
коригування ПКД)

Капітальний ремонт напірного колектора каналізації від КНС на 
вул.Комарнівська до очисних споруд в м.Городок Львівської області (в 
т.ч. ПКД)

Виготовлення ПКД на будівництво водопроводу по вул. Стасюка, 
Огієнка, Озаркевича та водопроводу кварталу індивідуальної житлової 
забудови на вул. Героїв Крут та П.Орлика

Завдання на 2019 рік

Капітальний ремонт магістрального водогону Будзень II на ділянці від 
ПК 40+16 до ПК 52+35

Виготовлення ПКД на будівництво каналізаційної мережі по вул. Біласа



Будівництво

Об’єкт Вартість,
тис.грн

Протяжність Підрядник

водопровід по 
вул. Чорновола 1119,456

мережі водопроводу із 
поліетиленових труб Ǿ 160мм-106м, 
110мм  - 659м, 
Ǿ 32мм – 872м

ТОВ «Тройдбуд»

Капітальний ремонт

Об’єкт Вартість, 
тис.грн

Протяжність Підрядник

водопроводу від 
вул.Шевченка до 
вул.Валової

687,013

трубопроводи з двошарових 
гофрованих труб довжиною 6м і Ǿ
400мм - 25м, із поліетиленових труб Ǿ
200мм - 283м, поліетиленові труби 
Ǿ50мм - 10м, поліетиленові труби 
Ǿ до 50 мм - 157м, установлено 2 
пожежні гідранти

ТзОВ «ГАЛІО»

магістрального 
водогону Будзень II на 
ділянці від ПК 40 +16 
до ПК 52+35

497,57

стальні водопровідні труби
Ǿ 400мм - 12м.
трубопроводи із поліетиленових труб 
Ǿ 200мм – 500м

«БК «Ключ 
добробуту»

ділянки водопроводу 
на вул. Чайківського 185,033

труби поліетиленові для подачі 
холодної води 
Ǿ 63мм - 135м, Ǿ 32мм - 141м

КП «Городоцьке 
ВКГ» 



Поточний ремонт

аварійної ділянки водогону Будзень ІІ-Поріччя, замінено 204 м.п Ø200мм  
на суму  132,382тис.грн (вартість матеріалів за кошти міського бюджету)

аварійної ділянки водогону Будзень ІІ-Поріччя, замінено 228 м.п Ø200мм  
на суму  136,882тис.грн (з них 120,049 тис.грн вартість матеріалів за кошти 
міського бюджету)

водопроводу вул.Мазепи-вул.Львівська, буд.92а.б., замінено 66 м.п.
Ø110мм і 101 м.п. Ø63мм водопровідної труби, встановлено пожежний
гідрант на загальну суму 46,524тис.грн (кошти міського бюджету)

зовнішнього водопроводу будинку 5Б вул.Скітник, 43м.п. Ø63мм. Вартість 
матеріалів 13,852 тис.грн (кошти міського бюджету)

водопроводу вул. Коцюбинського-вул.Шкільна, замінено 40м.п. Ø160мм і 
6м.п. Ø200мм труби на суму 100,666 тис.грн (вартість матеріалів 
85,033тис.грн кошти міського бюджету)

КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство»



29791

34687

26571 28838

27361 27549

22677

30060

23626

22648

28326

24650

28218

29162

22770

31937

29916

33745

31117

32316

31049

26483

28395

25918

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2018

2019

Порівняння втрат води у 2018-2019 роках, м.куб



Збудовано каналізаційну мережу 

по вул. Чорновола – 1503,574 тис.гривень

ТзОВ "Будівельна компанія "Ключ добробуту"

укладено мережу каналізації із:
• двошарових гофрованих труб діаметром 

200мм - 739м,
• ПЕ труб діаметром 200мм – 7м, 
та напірних ПЕ труб діаметром 90мм – 204м, 
• влаштовано каналізаційні колодязі діаметром 

1,0 – 17 шт та 1,5м – 2шт



Водопостачання та 
водовідведення

Виготовлено ПКД на «Будівництво каналізаційної 
мережі на вул.Біласа, Нова в м.Городок Львівської 
області» - 41,563тис.гривень

Виготовлено ПКД на «Будівництво побутової каналізації по 
вул. І.Франка, Калнишевського в м. Городок  Львівської обл.»  -
178,936тис.гривень

Ліквідовано 3 пориви напірної каналізаційної мережі 
в м.Городок (по вул.Верибицького і вул.Комарнівська, 
вул.Авіаційна) 1 порив самопливної каналізації  по 
вул.Комарнівська.

Проведено 296 прочищень каналізаційних 
колекторів в м.Городок





Відновлення, очистка та 
забезпечення належного 
утримання меліоративних ровів 
міста, зокрема, вул.Львівська, 
Грушевського, Комарнівська

Придбання контейнерів для ТПВ з 
метою формування власної
матеріальної бази та зменшення
залежності від надавача послуги

Запровадження реєстрації та 
вакцинації господарських тварин

Продовження відлову, імунізації та 
стерилізації безпритульних тварин 
міста

Завдання на 2019 рік

Пропаганда роздільного 
сортування сміття, зокрема через 
реалізацію громадської 
ініціативи «Зелена коробка» у 
закладах освіти міста

Пропаганда відмови від
поліетиленових пакетів, 
популяризація еко-упакування

Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
виконання робіт по 
«Улаштуванню осушувальних
систем на вул.Галицькій, 
Г.Хоткевича, частини
вул.Т.Шевченка в м.Городок
Львівської області



Продовження ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території 
міста

Запобігання неконтрольованих скидів у р. Верещиця

Завдання на 2019 рік

Висадка зелених насаджень

Організація вивозу рідких нечистот з вигрібних ям приватного 
сектору міста із забезпеченням їх зливу в очисні споруди міста 
та встановлення контролю за їх утилізацією



Видалення 
дерев

Формувальне обрізання  дерев та 
кущів – 48,964 тис.гривень
Видалення дерев –
220,61 тис.гривень



Очистка меліоративних канав на вул. Львівській
198,999 тис.гривень
КП «МКГ»



Озеленення

Придбано та висаджено 
декоративні дерева Катальпи, 
кущі Гортензії.
Закуплено декоративні вазони, 
в які висаджено хвойні кущі.



Проведено благоустрій площі біля універмагу в тому числі 
озеленення  – 196,9 тис.гривень

Висаджено зелені 
насадження, вистеллено 
газон, влаштовано 
освітлення



Дорожнє господарство



Капітальний ремонт доріг: 
Артищівська, Шевченка (на 
ділянці від вул.Підгір’я до 
вул.Нижні Пасіки), Гоголя, 
Комарнівська

Облаштування пішохідних 
доріжок на міському кладовищі з 
використанням бруківки

Капітальний ремонт проїзду на 
майдані Гайдамаків в т.ч. 
виготовлення ПКД

Капітальний ремонт заїзду між 
багатоквартирними житловими 
будинками по вул. Чорновола, 10-
14

Завдання на 2019 рік

Виготовлення ПКД на капітальний 
ремонт тротуарів з влаштуванням 
автостоянки на вул.Коротка

Влаштування проїзду між 
нежитловими будівлями по 
вул.Львівська, 38

Поточний ремонт вулиць міста 
(Виговського, Скітник, Шептицького, 
М.Павлика, І.Франка, Комарнівська, 
В.Стуса, Григоренка, Залізнична, 
Авіаційна, 58-94, Сонячна, Чорновола, 
Мазепи, Вишенського, Я.Мудрого, 
Бандери, Коцюбинського, Українська, 
Підгай, Соборна, Винниченка, Довбуша, 
Підгір’я, Сагайдачного, Дорошенка, 
Хоткевича, О.Басараб, Антонича, 
В.Великого, Івасюка, Антонича, 
Артищівська, Калнишевського, 
Б.Хмельницького, Лисенка)



Поточний ремонт проїздів: вул.Авіаційна 29-31, Львівська, 92а, 92б, 
Скітник-Горішня, Львівська, 257-295, вул.Я.Мудрого-урочище 
«Стрільбище»

Реконструкція об'єктів благоустрою території на вул.Авіаційна, 35 
м.Городок Львівської області (в т.ч. виготовлення ПКД)

Завдання на 2019 рік

Поточний ремонт пішохідної доріжки від вул.Чорновола до 
вул.Львівська (біля ДНЗ №2)

Капітальний ремонт пішохідного переходу і прилеглої території 
вул.Перемишльська (озеро Грабове, магазин “Електромайстер”)

Поточний ремонт тротуару по вул.Скітник (на ділянці від
вул.Перемишльська до школи)

Виготовлення ПКД на будівництво тротуарів на вул.Заводська



ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Міська дорога на  вул. Комарнівська
– 13228,121 тис.грн (в т.ч. 
10000,00 тис.грн субвенція з 
обласного бюджету) 

Капітальні ремонти

протяжність дороги – 1,050км, 
площа покриття з 
асфальтобетону – 8036 м², 
площа покриття тротуарів 
ФЕМ – 1188,898м²



Капітальні 
ремонти

Міська дорога на вул. Гоголя 
1037,329 тис.грн

площа дорожнього одягу – 499,61м², 
тротуарів – 176,6м², 
прибудинкової території – 68м²
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Капітальні ремонти

Міська дорога по вул.Шевченка на 
ділянці від вул. Підгір’я до 
вул. Нижні Пасіки
961,535 тис.гривень.

Довжина проїжджої частини – 183м., 
площа дорожнього покриття із 
фігурних елементів мощення – 1109 м²

ТОВ «Тройдбуд» 



Капітальні ремонти

Проїзд на майдані Гайдамаків –
1342,027 тис. гривень

ТОВ «Тройдбуд»

1145,5м² 
бруківки 

ФЕМ 
товщиною 

8см



Капітальні ремонти

Капітальний ремонт дорожнього покриття між 
нежитловими будівлями на вул. Львівська, 38 
(виконано робіт на суму 611,237 тис.гривень)

ТОВ «Тройдбуд» 

Довжина проїжджої 
частини – 131м., 
улаштування дорожніх 
корит – 798,5 м² 



Капітальні 
ремонти

Пішохідний перехід на 
вул.Перемишльська

203,820тис.гривень
ТОВ «Тройдбуд» 



Реконструкція

Об’єктів благоустрою території на вул.Авіаційна, 35 
- 936,613 тис.гривень

ФОП Садов’як Т.М.

Площа покриття 
проїжджої частини 
- 422м², площа 
покриття тротуару 
– 89,3 м²;
довжина огорожі -
177 м.



Поточні ремонти доріжок, проїздів

▪ Проїзд від вул. Я.Мудрого до урочища 
«Стрільбище» - 149,772 тис.грн;

Поточний ремонт пішохідних доріжок: 
• від вул. Чорновола до вул.Львівська –

198,301тис.грн (ФОП Фостяк Ю.Я.),
• вул.Паркова біля нежитлового приміщення 

№7 – 84,640 тис.грн (ТзОВ «Тройдбуд»)



Поточні ремонт проїздів: вул. Львівська, 92б – 198,862 тис.грн, 

вул.Львівська, 92а – 198,717 тис.грн, вул.Львівська, 92в – Мазепи – 198,941 тис.грн, 
вул.Львівська від №92а до №92б – 139,719 тис.грн (ФОП Садов’як Т.М.)



Поточні ремонти доріг

Впродовж 2019 року проведено поточних ремонтів міських доріг на
4,74 млн.грн, що майже вдвічі більше ніж у 2018 році



Вуличне освітлення



Реконструкція вуличного освітлення на вул.Зарицького, Г.Полуботка в 
м.Городок Львівської області

Реконструкція вуличного освітлення вул.Сонячна, Антонича, 
Людкевича С., Заньковецької М., Петлюри С.

Завдання на 2019 рік

Реконструкція вуличного освітлення на вул.Залізнична, П.Мирного в 
м.Городок Львівської області

Поточний ремонт вуличного освітлення міста із переходом на 
енергоощадні LED лампи

Виготовлення ПКД на «Електропостачання кварталу індивідуальної 
житлової забудови в мікрорайоні «Підгай» в м.Городок»



Розширення мережі

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Зарицького, Полуботка –
215,906 тис.гривень

22 LED світильники потужністю 30W



Розширення мережі

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Сонячна, Антонича, Людкевича, 
Заньковецької, Петлюри, Черемшини, Кн. Ольги, Січинського, В.Великого, 
Воробкевича, Вітовського – 512,055 тис.гривень

76 LED світильників потужністю 30W та 3 потужністю 50W



Розширення мережі

Реконструкція вуличного освітлення на вул. Залізнична, (роботи буде 
завершено у 2020 році) – 62,759тис.грн, в т.ч. небюджетний внесок –
10,00тис.гривень



Поточні ремонти

В ході проведення 
поточного ремонту 

вуличного освітлення міста 
встановлено

315

придбаних LED 
світильників, в т.ч. 

потужністю 30W – 183, та 
50W – 132шт.

• вул.Шептицького, Калнишевського, Коротка, 
Коцюбинського – 40,742тис.грн;

• вул.Підгір'я, вул. Чорновола – 43,862тис.грн;
• вул. Дорошенка, Сагайдачного, Хоткевича, 

Галицька – 62,113 тис.грн;
• вул.Підгай, Шевченка, Коновальця –

52,184тис.грн;
• вул. Джерельна, Січових Стрільців, Верхні 

Пасіки, Незалежності, Нижні Пасіки, 
Вишенського, Огієнка, Коцюбинського –
45,777 тис.грн;

• вул. Авіаційна, пульт керування ВО ТП393 -
65,807тис.грн;

• вул.Паркова, Старий Парк, Грушевського, 
Павлика, І.Франка - 39,804 тис.грн;

• в районі міського кладовища –
73,823тис.грн;

• вул.Мартовича, Перемишльська–
4,791тис.грн;
• вул. Григоренка, Я.Мудрого, м-н Гайдамаків 

– 40,558 тис.гривень.
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Споживання електроенергії кВТ



Управління комунальним 
майном (Земельні відносини)



Реалізація запланованого до продажу, комунального майна

розробка детального плану території для обслуговування нежитлової 
будівлі КУ "Центр "Спорт для всіх" та храму Преображення 
Господнього релігійної громади УГКЦ м.Городка на вул. Парковій в 
м.Городок Львівської області

Завдання на 2019 рік

Залучення до оподаткування суб’єктів господарювання за 
використання земельних ділянок комунальної власності, які 
використовують їх без правовстановлюючих документів, шляхом 
укладення договорів оренди за результатами претензійної роботи та 
судових позовів

Постійне оновлення інформації з інвентаризації міських земель

розробка проекту землеустрою щодо відведення в комунальну 
власність земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі 
КУ "Центр "Спорт для всіх"



розробка детального плану території для впорядкування парку "800-
річчя Городка" на вул. В.Чорновола

Розробка Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності у м.Городку

Завдання на 2019 рік

розробка детального плану території для влаштування дитячого та 
спортивного майданчиків на вул.Огієнка

розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для влаштування комплексу спортивних майданчиків в мікрорайоні 
"Довжанка" (за межами населеного пункту)



Шляхом проведення електронного аукціону 
приватизовано об’єкт малої приватизації – нежитлову 
будівлю-котельню, за адресою вул.Чорновола, 10а -
1099,0 тис.гривень



Підготовлено 12 земельних ділянок 
комунальної власності для продажу у 
власність та продажу права оренди на 
них на земельних торгах

21.10.2019 – земельну ділянку
площею 0,2443 га на вул.
Ю.Березинського (об’їзна дорога)
для будівництва та обслуговування
СТО з мийкою. При стартовій ціні
продажу – 575,937 тис.грн, продано
ФОП Сенику Я.І. за
633,530 тис.гривень

15.11.2019 – земельну ділянку
площею 0,4200 га на вул. Івасюка
для розміщення та експлуатації
будівель та споруд підприємств
промисловості. При стартовій ціні
– 718,499 тис.грн, продано
Котису О.І. за 790,349 тис.гривень

05.12.2019 – земельну ділянку площею 0,1898 га на
вул. В.Чорновола для будівництва та
обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення. Ділянка була продана в результаті
повторних земельних торгів по стартовій ціні –
487,463 тис.гривень

Продано



Мартинюк С.В. – на вул. 

Львівській, 685 площею 

0,0691 га та 685-а 

площею 0,0422 га для 

будівництва та 

обслуговування 

автомийки за

316,649 тис.гривень

Канафоцькому Я.-І.І. –

на вул. Львівській, 38-м 

площею 0,1037 га для 

будівництва та 

обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 

за 344,025 тис.гривень

ТзОВ «Гранд-

Сервіс» – на вул. 

М.Павлика, 4-а, 4-б 

площею 1,1636 га 

для розміщення та 

експлуатації 

будівель та споруд 

промисловості за 

2002,9 

тис.гривень

ТзОВ «Торговий Дім 

«Екопайп-Львів» –

на вул. Заводській 

площею 0,972 га для 

розміщення та 

експлуатації будівель 

та споруд 

промисловості за 

175,514 тис.гривень

Продано 5 земельних ділянок комунальної

власності

під приватизованими об’єктами на загальну

суму 2 839,088 тис.гривень



Укладено нові договори оренди земельних ділянок з 

наступними  суб’єктами господарювання

ФОП Садов’яком Т.М. на земельну ділянку площею 0,3698 га на вул. 
Львівській, 38-л, 38-ж для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури терміном на 5 років, з річною орендною платою 81,974тис.грн

Попко М.С. земельну ділянку площею 0,3151 га на вул. І.Франка, 71 для 
будівниц на тва та обслуговування виробничо-складських приміщень терміном 
на 5 років, з річною орендною платою 26,382 тис.гривень

Кунащук І.В. на земельну ділянку площею 0,2931 га на вул. Чорновола, 10 для
будівництва та обслуговування закладу комунального обслуговування
терміном на 5 років, з річною орендною платою 22,736 тис.гривень

ФОП Процаком В.В. на земельну ділянку площею 0,0597 га на вул. І.Франка, 2-а 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном на 5 років, з 
річною орендною платою 16,325 тис.гривень

Витошко В.С. на земельну ділянку площею 0,0343 га на вул. Львівській, 8/1 для 
будівництва та обслуговування магазину терміном на 5 років, з річною 
орендною платою 13,06 тис.гривень

Галів Л.А. на земельну ділянку площею 0,1046 га на вул. Чорновола, 2-б для 
будівництва та обслуговування СТО з мийкою терміном на 5 років, з річною 
орендною платою 12,585 тис.гривень



Зареєстровано право комунальної власності територіальної 

громади м.Городка в особі Городоцької міської ради 

на 4 земельні ділянки

площею 0,3824 га на вул. Героїв Крут, 1 для будівництва дитячого 
дошкільного навчального закладу

площею 0,0808 га на вул. Героїв Крут для облаштування дитячого 
майданчика

площею 0,2875 га на вул. Перемишльській, 104-в для розміщення 
та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

площею 0,2299 га на вул. Чорновола для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

Зареєстровано право користування на 2 ділянки

площею 0,1553 га на вул. Авіаційній, 123,
площею 0,2101 га на вул. Авіаційній, 124 для обслуговування 
складських приміщень









Запровадження 
електронних сервісів



Закупівля електронної системи голосування депутатів міської ради на 
засіданнях сесій

Запровадження системи Електронних петицій

Завдання на 2019 рік

Запровадження електронної реєстрації тварин за допомогою 
платформи animal-id.

Запровадження Громадського бюджету міста



Запроваджено

електронний сервіс

«Е-Петиції»

Опубліковано 26 наборів даних

Електронний документообіг
(програмний комплекс Megapolis)



Надійшло 12 запитів

від мешканців міста

11 з них вирішено

На карті міста
нанесено усі виконані
роботи





Облаштування 
фотозони

«Лавка закоханих» 
на майдані 
Гайдамаків

Облаштування та 
благоустрій площадок біля 

під'їздів будинку по 
вул.Авіаційна, 111

Закупівля спортивного 
обладнання для 

облаштування міні-
спортивного майданчика  

для гри у футбол та 
волейбол для дітей по 

вул.Антонича



Електронна 

реєстрація тварин

Закуплено 100 жетонів з 
унікальним QR-кодом





II етап (друге півріччя 2019 року) – встановлення камер 
відеоспостереження у громадсько-активних місцях Городка (стадіон, 
кладовище, парки, сквери)

Завдання на 2019 рік

III етап (2020 рік) - встановлення камер відеоспостереження на 
міських вузлових (з яких іде розвиток внутнрішньоквартальних
вулиць) вулицях міста

I етап (перше півріччя 2019 року) – встановлення камер 
відеоспостереження (з функцією розпізнавання номерів) на всіх 
основних в’їздах-виїздах з міста



Змонтовано оптоволоконний
кабель для встановлення
системи відеонагляду по вулицях
міста – 199,542тис.гривень

Влаштовано відеоспостереження на
міському кладовищі
5 відеокамер – 49,474 тис.гривень

Змонтовано систему відеонагляду на 
території штрафмайданчику (4 
відеокамери (вул. Комарнівська, 68) –
34,9 тис.гривень

Встановлено 5 відеокамер на
міському стадіоні
– 85,00 тис.гривень



Закуплено 9 комплектів відеокамер з розпізнаванням номерних знаків та 
2 оглядові відеокамери – 199,00 тис.гривень

Придбано 32-канальний відеореєстратор
– 164,154 тис.гривень

Змонтовано відеокамери на 
вул.Львівська – 198,895 тис.гривень



Соціальне забезпечення



Завдання на 2019 рік

Провести скоординовані заходи по підтримці дітей із соціально-
незахищених сімей

Провести фінансування в повному обсязі Програми соціального захисту 
та соціального забезпечення населення міста Городка на 2019 рік

Реалізувати заходи Програми забезпечення житлом на умовах 
співфінансування учасників бойових дій – учасників АТО, які 
перебувають на обліку потребуючих покращення житлових умов у 
виконавчого комітету Городоцької міської ради Львівської області на 
2019 рік

Надати субвенції районному бюджету (в рамках реалізації
мікропроектів)

Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян в 
автомобільному транспорті



Придбано в комунальну власність 
міста 3-х кімнатну квартиру 
загальною площею 83,2 кв.м. 
вартістю 731,6тис.грн 
(512,12тис.грн субвенція), яку 
планується надати родині ВПО

Надано субвенцію районному 
бюджету в сумі 138,756тис.грн на 
придбання житла учаснику 
бойових дій, з числа учасників 
АТО – Кіш І.Д.

Компенсовано 80,00тис.грн 
перевізнику, що обслуговує 
маршрут №161 «Городок-АС –
вул.Авіаційна»

Надано субвенцію районному 
бюджету в сумі 300,00тис.грн на 
облаштування елементами 
доступності для осіб з 
інвалідністю у кріслах колісних у 
Городоцькій ЗЗСО I-III ст. 
ім.Т.Кулєби та А.Одухи

Надано матеріальних допомог
на суму 472,7 тис.грн,
з них 32 тис.грн допомоги на
поховання (8 осіб)

232-ом 
особам



Спорт

Спорт



Капітальний ремонт даху роздягальні стадіону по вул. Шевченка, 7

Завдання на 2019 рік

Ремонт даху, сцени та підлоги приміщення по вул. Паркова, 7 

Реконструкція центральної трибуни та бігових доріжок стадіону по 
вул. Шевченка, 7

Капітальний ремонт підлоги спортзалу по вул. Паркова, 7

Встановлення відеонагляду стадіону по вул. Шевченка, 7

Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням наливного покриття 
на вул.Авіаційна, 122 (в т.ч. виготовлення ПКД)

Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по 
вул.Чорновола, 8А (в т.ч. виготовлення ПКД)

Проведенення змагань міського, районного, обласного та 
всеукраїнського рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту



Розбудова 
матеріально-технічної 
бази

Реконструкція спортивного майданчика зі 
штучним покриттям по вул.Чорновола, 8А 
біля опорного закладу – НВК №5 

- 1526,186 тис.грн

Будівництво спортивного 
майданчика зі штучним покриттям 
на вул.Перемишльська, 38 (біля 
ЗОШ №3 І – ІІІ ст. 
ім. Героя України І.Бльока) 
1542,752 тис.грн



Розбудова матеріально-

технічної бази
Будівництво 
мультифункціонального
спортивного майданчика для 
занять ігровими видами спорту за 
адресою вул. Авіаційна,122.  
Станом на 1 січня 2020 року видатки по 
даному об’єкту становлять 

1107,934тис.грн, з яких 

1071,3тис.грн – субвенція з обласного 
бюджету.

ТзОВ «Компанія «Спорт-Ін»



Зміцнення матеріально-
технічної бази

Ремонт підлоги в приміщенні спортзалу по вул.Паркова, 7 – 460,333 тис.гривень.

ФОП Садов’як Т.М.



Ремонтні роботи у спортзалі на 
вул. Авіаційна, в т.ч. встановлено 
електричний котел, змонтовано систему 
опалення, освітлення та заземлення

Зміцнення матеріально-
технічної бази



Культурно-освітня сфера

Культурно-освітня сфера



Капітальний ремонт системи опалення  Городоцького ЗЗСО I-IIIст. №4 
ім. Т.Кулеби та А.Одухи м.Городок Львівської області

Завдання на 2019 рік

Капітальний ремонт приміщення Городоцької ЗОШ №3 I-III ступенів 
імені Героя України Івана Бльока в м.Городок Львівської області

Капітальний ремонт центрального входу опорного закладу -
Городоцького НВК №5 «Загально-освітній навчальний заклад-
дошкільний начальний заклад»

Влаштування доріжки на території ДНЗ №3 «Барвінок» в м.Городок, 
вул.Запорізької Січі, 2 

Капітальний ремонт басейну ДНЗ №3 «Барвінок»

Капітальний ремонт Городоцького НВК№2 «Загальноосвітня школа І 
ступеня – гімназія в м.Городок Львівської області



Капітальний ремонт Городоцького ДНЗ №4 «Зернятко» Городоцької 
районної ради Львівської області

Завдання на 2019 рік

Влаштування доріжки на території опорного закладу -Городоцького НВК 
№5 «Загально-освітній навчальний заклад-дошкільний начальний 
заклад» (субвенція районному бюджету)

Капітальний ремонт даху дошкільного закладу №2  м. Городок 
Городоцького району Львівської області

Придбання театральних крісел для районного Народного дому(РНД)    
м. Городка Городоцького району Львівської області

Поточний ремонт огорожі дошкільного закладу №2 вул.Чорновола, 17 
м.Городок Львівської області (субвенція районному бюджету)



Придбано ковану скульптуру

писанку – 58,00тис.грн та нижній

каркас ялинки – 100тис.гривень



Завершено реконструкцію другого 
поверху адміністративного 

корпусу на вул. Авіаційна, 35 під 
дошкільний навчальний заклад, 

касові видатки з міського бюджету 
по об’єкту -

759,158тис.гривень.

Створено дві 
групи на 50 місць



Надано субвенції районному бюджету для співфінансування

по обласній програмі мікропроектів 365,1 тис.грн в т.ч.:

Капітальний ремонт стоматологічної поліклініки – 65,0 тис.гривень

Ремонт центрального входу опорного закладу – НВК №5 –
ЗОШ - дошкільний навчальний заклад 
43,7 тис.гривень



Капітальний ремонт системи опалення Городоцького ЗЗСО І-ІІІ 
ст. №4 ім. Т.Кулеби та А.Одухи – 45,0 тис.гривень

Капітальний ремонт Городоцького ДНЗ №4 «Зернятко» - 43,2 тис.гривень



Капітальний ремонт приміщення Городоцької ЗОШ №3  І – ІІІ ст. 
ім. Героя України І.Бльока – 43,5 тис.гривень

Реконструкція даху дошкільного закладу №2 – 45,0 тис.гривень.



Капітальний ремонт басейну ДНЗ №3 «Барвінок» - 36,4 тис.гривень

Капітальний ремонт Городоцького НВК №2 «ЗОШ І ст. -
гімназія» - 43,3 тис.гривень



Закупівля крісел для районного Народного дому 

– 51,00 тис.гривень



Дякую за увагу!


