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ВСТУП 
 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Городоцької 

міської ради Львівської області на 2021 рік розроблена відповідно до Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» і постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету». Методичні рекомендації щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку територіальної громади, затверджені наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30.03.2016 року № 75. 

Вона враховує положення Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», прогнозні макропоказники економічного та соціального 

розвитку України на 2021 рік. 

Програма розроблена на основі пропозицій депутатів міської ради, 

структурних підрозділів виконавчого апарату Городоцької міської ради, 

керівників комунальних підприємств, установ, закладів Городоцької міської 

ради, старост сіл, що увійшли до територіальної громади, враховуючи загально-

державні реформи соціально-економічного розвитку.  

Програма визначає цілі й пріоритети соціально-економічного та 

культурного розвитку Городоцької територіальної громади на 2021 рік, 

завдання та заходи щодо розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) згідно 

з основними стратегічними напрямами розвитку і заходами цільових програм. 

Відповідно до наявних проблем та нагальних потреб громади, 

можливостей надходження до бюджету Городоцької міської ради на 2021 рік, 

визначено цілі, пріоритети та завдання Городоцької міської ради, розроблено 

основні заходи щодо їх реалізації. 

Прогнозні критерії досягнення, основні показники економічного та 

соціального розвитку громади, визначені на базі сценарію відновлення 

позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат викликаних 

пандемією COVID-19 в Україні та світі, що спровокувала зниження 

податкоспроможності головних наповнювачів місцевих бюджетів - малий та 

середній бізнес. 

Головними цілями передбачено створення умов для економічного 

зростання, подальшого сталого розвитку громади, вирішення соціальних і 

гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та загального 

підвищення добробуту населення, підвищення ефективності використання 
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земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних 

підприємств; розвитку міжнародних відносин; розвитку туризму; проведення 

цілеспрямованої містобудівної політики; поліпшення якості соціальних послуг. 

Перевага надаватиметься оновленню та розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури громади; впровадженню програм і заходів щодо підвищення 

енергоефективності усіх галузей; залученню інвестицій і створенню умов для 

розвитку підприємництва у пріоритетних галузях економіки; будівництву 

об'єктів соціальної сфери; підтримці соціально-незахищених верств населення; 

розвитку культури, фізкультури та спорту, підтримки сім'ї, дітей та молоді; 

захисту прав і свобод громадян; зміцненню законності, безпеки та 

правопорядку на території населених пунктів громади, розвитку зелених зон. 

Головною метою Програми на 2021 рік є зростання добробуту населення 

громади на основі створення сприятливих передумов для інвестування 

пріоритетних галузей економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, 

створення нових робочих місць,  впровадження ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій, покращення якості надання соціальних послуг, реалізації програм 

розвитку. Виконання визначених у Програмі завдань та заходів, стане вагомим 

підґрунтям для економічного зростання, нарощення податкової бази громади, 

збільшення реальних доходів населення, забезпечення соціальних гарантій та 

сприятиме досягненню головної мети Програми.  

Пріоритетами в роботі міської ради щодо соціально-економічного та 

культурного розвитку громади на 2021 рік визначено: 

1. Розбудова та підтримка в належному стані об’єктів дорожньо-

транспортної інфраструктури та інженерних мереж на території громади. 

2. Покращення якості надання медичних послуг, шляхом розвитку 

первинної та вторинної ланки медицини, зокрема через, закупівлю обладнання, 

розширення мережі закладів, зокрема, завершення добудови терапевтичного 

корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької центральної лікарні. 

3. Оптимізація та покращення мережі освітніх послуг, в тому числі 

шляхом переобладнання та ремонту шкільних їдалень, розбудови мережі 

закладів – завершення робіт по об’єкту «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в 

с.Братковичі Городоцького району Львівської області». 

4. Забезпечення беззбитковість діяльності комунальних підприємств; 

5. Забезпечення доступності та високої якості надання широкого 

спектру адміністративних послуг мешканцям громади через ЦНАП. 

6. Створення безпечного середовища для проживання населення, в 

т.ч. шляхом розбудови та ремонту мереж вуличного освітлення населених 

пунктів громади; впровадження комплексної системи відео спостереження 

громади. 
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7. Створення сприятливого інвестиційного клімату на території 

громади.. 

8. Побудова ефективної системи управління. 

9. Інвентаризація комунального майна та земельних ресурсів громади. 
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1.Соціально-економічна характеристика Городоцької громади 

1.1. Географічне розташування 
 

 
Городоцька громада утворена на підставі ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 

організації діяльності органів місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій», розпорядження КМУ від 12.06.2020р. № 718-6 «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Львівської області» 26 листопада 2020 року. 

До складу громади увійшли 39 населених пунктів, загальна кількість 

населення становить 39,9 тис. осіб.  Адміністративним центром є місто 

Городок. 

Городоцька  громада розташована в центральній частині Львівської 

області на відстані 15 км до обласного центру м.Львів. Займає територію 377 

квадратних кілометрів.  
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Центр громади  місто Городок розташоване за 25 км на північний захід 

від обласного центру м. Львів. Поряд проходить Головний Європейський 

вододіл, який розмежовує річки басейнів Балтійського і Чорного морів. Вододіл 

умовно проходить по лінії м.Рудки-м.Городок, хоча та території міської ради 

він не завжди є виразним, поділяючи долину ріки Верещиці (басейн Дністра) і 

притоки річки Вишні (басейн Сяну). Територія розташування міста знаходиться 

в зоні Галицько-Волинської долини в смузі її переходу в Передкарпатський 

згин. Географічна зона України – Прикарпаття. Городок розташований на річці 

Верещиця.  

Громада має зручне географічне розташування. У широтному напрямку її 

територія перетинається мережею шляхів сполучення. Через Городок 

проходить міжнародна автодорога державного значення М-11 (E-40) Львів – 

Шегині, що зв’язує населені пункти громади із обласним центром. В західній 

частині території Городоцької міськради прокладена електрифікована 

залізнична лінія Львів – Мостиська-2 – Перемишль, на якій в місті розташована 

залізнична станція. З півночі на південь громаду перетинає дорога 

територіального значення Т-14-25 «Миколаїв – Городок – Жовква – Кам'янка-

Бузька – Бібрка». Через населені пункти Градівка, Дубаневичі, Шоломиничі 

проходить дорога національного значення Н-13 «Львів-Самбір-Ужгород». 

Також на території громади розташовані два летовища «Ягеллон» та «Цунів». 

1.2. Природні ресурси Городоцької громади 
 

На території громади розташована велика водойма Дроздовицький став 

площею – 515,4 га, через села Повітно, Цунів, Черлянське Передмістя та місто 

Городок протікає річка Верещиця, яка впадає в Дністер, що створює 

сприятливий мікроклімат цієї місцевості та засвідчує наявність значного 

курортно-рекреаційного потенціалу міста та громади в цілому.  

На території  Городоччини розташований водозабір «Будзень», звідки 

постачається вода у м. Львів, м. Городок, села Бартатів, Мавковичі, Косівець. 

Поблизу с.Керниця  та с.Артищів законсервовано  9 свердловин на забір води. 

Водопостачання с. Лісновичі здійснюється із свердловин, що розташовані на 

його території. На території сіл Дубаневичі, Мильчиці та Шоломиничі є 

поклади природного газу, видобування здійснює ПАТ «Укргазвидобування» 

(НАК «НАФТОГАЗ»). Також на території громади є поклади  торфу. 

З групи нематалевих корисних копалин, що добуваються чи локалізовані 

на території громади, відносяться вапняки, піски, глини. Поклади вапняків 

зустрічаються поблизу сіл Керниця, Дроздовичі, м.Городок. Поклади 

керамічних глин зосереджені поблизу Городка (Городоцьке родовище 
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жовтобурих і сірозелених глин, які приурочені до озерно-алювіальних відкладів 

четвертинного віку), Тучап. Біля сіл Угри, Вовчухи, Мильчиці, Повітне, 

Зелений Гай зосереджені поклади цегельних глин, а будівельних пісків – біля 

сіл Заверещиця, Родатичі.  

Близько 1311 га території міської ради становлять ліси, які в основному  

зосереджені поблизу с. Родатичі  (1204 га). 

  

1.3. Освіта 
В Городоцькій міській раді функціонують 24 заклади загальної середньої 

освіти в тому числі:  

- 4 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, в тому числі 

Городоцький опорний заклад загальної середньої освіти №5;  

- 8 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів;  

- 12 навчально-виховних комплекси (НВК);   

У яких навчаються 5015 учнів. Середня наповнюваність у класах – 17,72.  

У 1 ЗЗСО навчається 265 учнів у другу зміну. Працює 13 груп 

продовженого дня. 

Кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти – 632 особи, 

середнє навантаження вчителя – 17,6 годин. Підвищення професійної 

підготовки педагогів здійснює КУ «Центр Професійного розвитку педагогічних 

працівників». 

Дошкільною освітою охоплено 1012 дітей, з них у шістьох ЗДО 

навчаються 713 дітей, у НВК - 299.  

У 24 закладах загальної середньої освіти організовано харчування 

школярів. Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з 

малозабезпечених сімей та діти учасників АТО, діти-чорнобильці з 1 по 11 кл. 

забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням з розрахунку 25 грн. на учня в 

день.  

Тридцятьом дітям з особливими освітніми потребами організовано 

інклюзивне навчання в 13 закладах загальної середньої освіти  та 8 дітям – в  4 

закладах дошкільної освіти. 

Комунальна установа “Городоцький інклюзивно-ресурсний центр” (КУ 

“Городоцький ІРЦ”) надає методичну допомогу педагогам в організації 

інклюзивного навчання дітей та ін.. Фахівцями КУ “Городоцький ІРЦ” 

проводиться комплексна оцінка дітей з особливими освітніми потребами. 

Також 24 дитини, що не охоплені корекційним навчанням відвідують 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття в центрі. Надається 
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консультаційна допомога батькам, що виховують дітей  з особливими освітніми 

потребами.   

Відповідно до програми «Шкільний автобус» не території громади 

працює 7 автобусів, які забезпечують 100% підвезення дітей та вчителів до 

шкіл та у зворотному напрямку (380 чол.). З метою поліпшення туристсько-

краєзнавчої, навчально-пізнавальної та спортивно-масової роботи, керівникам 

шкіл надано право використовувати автобуси ”Школярик” під час навчально-

виховного процессу та в канікулярний час.   

У Городоцькій Малій академії мистецтв ім.П.Андрусіва функціонує 10 

гуртків, в яких навчається 101 учень. 

У Городоцькій дитячо-юнацькій спортивній школі функціонує 18 груп, в 

яких навчається 261 учень. 

1.4. Медицина 
Система охорони здоров’я на території Городоцької міської ради 

складається із первинної ланки медицини, вторинної ланки медицини та 

стоматологічної допомоги населенню. Діяльність первинної ланки забезпечує 9 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини: дві -  у м.Городок (майдан 

Гайдамаків та вул..Авіаційна), сім – у селах Мшана, Бартатів, Родатичі, 

Керниця, Добряни, Заверешиця, Градівка;  та 20 ФАП-ів. вторинної - 

Городоцька центральна лікарня, стоматологічної допомоги – Городоцька 

стоматологічна поліклініка. 

Структура закладу охорони здоров’я КНП «Городоцька центральна 

лікарня»: 

1. Адміністративний підрозділ з бухгалтерією та господарською 

частиною; 

2. Стаціонарні відділення: 

2.1. Приймальне відділення; 

2.2. Терапевтичне відділення  на 75 ліжок (в т.ч. терапевтичне 

відділення №2 м.Комарно – 20 ліжок); 

2.3. Хірургічне відділення – 30 ліжок; 

2.4. Травматологічне відділення – 20 ліжок; 

2.5. Акушерсько-гінекологічне відділення – 30 ліжок; 

2.6. Неврологічне відділення: 

2.6.1. Неврологічне відділення м.Городок – 30 ліжок; 

2.6.2. Неврологічне відділення №2 м.Комарно – 20 ліжок; 

2.7. Педіатричне відділення – 20 ліжок; 

2.8. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії;  

3. Амбулаторні відділення: 
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3.1.Поліклініка м. Городок; 

3.2.Поліклініка м. Комарно; 

4. Клініко-діагностична лабораторія; 

5. Міжрайонний центр нефрології та діалізу; 

 6. Рентгенологічне відділення; 

7. Трансфузіологічне відділення. 

З 01.04.2020 року Городоцькою центральною лікарнею укладено угоду з 

НСЗУ по таких пакетах медичної допомоги: 

1) амбулаторна вторинна та третинна медична допомога дорослим та 

дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу; 

2) лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в 

амбулаторних умовах; 

3) хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах; 

4) стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення 

хірургічних операцій; 

5) медична допомога при пологах; 

6) ведення вагітності в амбулаторних умовах. 

Послугами первинної ланки охорони здоров’я охоплено  38466 осіб, з 

них:  діти  - 8689 (до року - 347, до 14-ти років – 6871, підлітки – 1 818),  

дорослі – 29777 осіб. 

У всіх закладах охорони здоров’я, що надають первинну медичну 

допомогу працює 161 особа, з них: 29 лікарів, 85 сестри медичні, 17 молодших 

сестер медичних, інші – 30. Кількість робочих місць лікарів 24, з них 

комп’ютеризованих – 24. 

Станом на 01.01.2021 року на диспансерному обліку по ЦПМСД 

перебуває 14 507 осіб, з них: 13656 дорослих, 46 підлітків та 805 дітей.  

1.5. Культура 
Мережа закладів культури налічує 32 Народних доми, 27 бібліотек, 1 

мистецька школа, 1 музей. У Народних домах функціонує 127 гуртків 

художньої самодіяльності, які охоплюють 1512 учасників. У мистецькій школі 

працює 50 вчителів та навчається 425 дітей. Бібліотечний фонд становить 146 

783 примірники книг. У бібліотеках громади зареєстровано 16 756 читачів. У 

Городоцькому історико-краєзнавчому музеї нараховується 900 експонатів.  

У Городоцькому Народному домі діють  народний ансамбль танцю 

“Росинка”, Народний ансамбль  народної музики “Промінь”, народний 

чоловічий вокальний ансамбль “Передзвін”, народний духовий оркестр, 

народний жіночий вокальний ансамбль “Берегиня”, народний ансамбль танцю 
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“Галичина”, народна хорова капела. Також проводяться заняття з бальних 

танців. 

У Народному домі с. Мшана діють аматорський, вокальний, 

хореографічний, театральний колективи та гурток художнього слова, також  

аматорський колектив «Галицький модерн», народний чоловічий вокальний 

ансамбль “Конкордіум”, жіночий вокальний ансамбль “Асонанс”, ансамбль 

танцю “Смайлики”, театр аматорів «Visorium». 

У Народному домі  с.Братковичі діє драматичний, танцювальний, 

художньо – просвітницький, жіночий та чоловічий  вокальний колективи та 

гурток художнього слова. 

 У Городоцькій дитячій мистецькій школі навчаються діти на таких 

відділах: фортепіанний, струнно- щипковий , оркестровий ( духовий і скрипка), 

народний (бандура, баян, акордеон), теоретичний та сольного співу. При 

мистецькій школі діють дитячий духовий оркестр, 2 вокальні (старша і 

молодша група), ансамбль бандуристів, ансамбль скрипалів, 2 дитячі хори 

(старша і молодша група), оркестр народних інструментів, ансамбль малих 

форм, інструментальний ансамбль “Окрилені”, який складається із викладачів 

ДМШ. 

1.6. Спорт 
Спортивна інфраструктура Городоцької громади складається із: 

- стадіону «Колос» в місті Городок; 

- п’ятьох майданчиків із штучним покриттям (три у місті Городок, по 

одному в селах Градівка та Угри); 

- двох мультифункціональних майданчиків із наливним покриттям у місті 

Городок (на стадіоні «Колос» та на вул. Авіаційна біля ЗСО №4); 

- дев’ять тренажерних майданчиків в селах: Бартатів, Братковичі, 

Галичани, Дроздовичі, Керниця, Мавковичі, Мшана, Заверещиця, Угри, та 4 в 

місті Городок;  

- дитячо-юнацька спортивна школа; 

- КУ «Центр «Спорт для всіх», на балансі якого перебуває міський 

стадіон, зал для важкоатлетів на стадіоні, спортивний зал на вул.Паркова. 

Успішно діють секції з волейболу (ВК «Олімп» та «ВК Городок»), 

футболу (ФОК «Городок», який бере участь у обласних чемпіонатах), 

настільного тенісу, бойового гопака, стрільби з лука, тхеквондо, важкої 

атлетики, гир та спортивних танців. 
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1.7. Робота із соціально-незахищеними верствами населення 
Станом на кінець 2020 року на території Городоцької громади 

проживають: 66 малозабезпечених сімей, 283 багатодітні сім'ї, 50 одиноких 

матерів, які самостійно виховують дітей, 470 осіб з інвалідністю та 189 дітей з 

інвалідністю, 151 особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 7 ветеранів УПА, 2 родини Героїв Небесної Сотні, 5 родин, родичі 

яких загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході 

України, 365 учасників антитерористичної операції, з яких: 18 поранених, 6 

інвалідів війни – учасників АТО, 4 бійців – добровольців АТО, 244 

демобілізованих учасників антитерористичної операції, 2 сім'ї, члени, яких 

загинули в Афганістані, 84 внутрішньо переміщених особи, 2050 дітей 

пільгових категорій, 54 сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, 5 прийомних сімей, в яких виховуються діти сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, 210 осіб похилого віку одиноких та 

одиноко проживаючих. 

На території Городоцької громади 2795 домогосподарств отримують 

субсидію для оплати житлово-комунальних послуг, 3468 осіб користуються 

пільгами. 

1.8. Економіка громади 
На території громади розвинуте промислове виробництво. Це, зокрема, 

підприємства:  

- ТОВ «Бадер Україна» - виробництво шкіряних елементів та 

пошиття шкіряних сидінь для автомобілів, 

- ТОВ «Інсталпласт» - виготовлення поліетиленових та 

поліпропіленових труб,  

- ТОВ «Ельпласт-Львів» - виготовлення поліетиленових та 

поліпропіленових труб,  

- ТОВ «Яблуневий дар» - виготовлення концентратів, соків та пюре 

із овочів та фруктів,  

- ТОВ «Керамбуд» - виготовлення керамічної цегли,  

- ДП «Сан Гарден» - пошиття ковдр,  

- ТОВ «Озон» - виробництво бруківки,  

- ТОВ «Аверс» - виробництво метало пластикових вікон,  

- ТзОВ «РС ФОРТ» - виготовлення гумових килимків для 

автомобілів та інші. 

У межах міста Городка функціонує ТзОВ Логістична Компанія «Захід-

Ресурс”, яка надає весь комплекс логістичних та митно-брокерських послуг - 

митне оформлення імпорту, експорту, транзиту. Компанія має всі необхідні 



14 

 

сертифікати відповідності міжнародним стандартам організації бізнес-процесів 

і якості послуг. Інфраструктура комплексу включає офісні (12500 м. кв.), 

складські  та виробничі приміщення (63000 м. кв.). 

  У жовтні  2018 року зареєстровано індустріальний парк «Захід Ресурс» 

площею 20,7 га, метою створення якого є формування єдиної території з 

облаштованою інфраструктурою для розміщення нових господарських 

підприємств переробної промисловості, інноваційної сфери, логістики і 

надання супутніх послуг. Індустріальний парк – ключова точка економічного 

росту, основний чинник розвитку біоекономіки та виробництв з високою 

доданою вартістю. Для створення необхідної інженерної мережі потрібно 

залучити близько 28,0 млн. грн інвестицій. Результатом активізації 

індустріального парку стане створення близько 1600 нових робочих місць.  

В галузі сільського господарства здійснюють діяльність: 

КонтінеталФармез Груп (агрохолдинг «Мрія»), ПА «Наукова», ТОВ «Захід 

Агро-МХП», ТзОВ «Агротучапи», АПК «Захід», ТОВ «Городоцькі лани», ПП 

«Агорофірма «Агротрейд», які займаються вирощуванням зернових культур, 

зокрема пшениці, жита, сої, кукурудзи, соняшника, ріпака. 

Садівництвом на території громади займаються: 

- ФГ «Яблуневий край» (яблуні, груші, сливи, малина),  

- ФГ «Елітфрукт» (фруктові дерева), 

- ТОВ «Агродім Сад», 

- ТОВ «ТБ САД» (вишні, яблуні), 

- ТОВ «Екогалич Продукт» (малина, лохина, вишня), 

- ФГ «Королівський горіх» (горіхи),  

- «Золотий горішок Годвишні» (фундук). 

Вирощуванням грибів на території села Братковичі займається АПК 

«Захід». В галузі тваринництва вирощуванням курей займаються ТОВ 

«Галицька птиця», ТОВ «Кури Прикарпаття», ТзОВ «Галич Агролайф»; свиней 

- ТОВ «Універсалік», кролів - ТОВ «Горлиця». ТзОВ «Торговий дім «Система» 

утримує конюшню на території села Воля Бартатівська.
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2. Пріоритетні напрямки розвитку Городоцької громади на 2021 рік 

2.1. Бюджет. Фінансове забезпечення розвитку громади. 

На 2021 рік затверджено доходи бюджету міської ради у сумі 342 млн. 

449 тис.грн. Доходи загального фонду становлять 323 млн. 617тис.грн., в тому 

числі власні надходження – 192 млн. 021тис.  грн.,  доходи спеціального фонду 

міського бюджету - 18 млн. 832 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку - 10 

млн.грн (кошти від продажу землі). 

В структурі доходів бюджету податкові надходження становлять 58,64 %. 

В свою чергу найбільша частка у податкових надходженнях припадає на 

податок з доходів фізичних осіб - 65,3 %, або 123 млн. 980 тис. гривень. 

По акцизному податку заплановані надходження 16 млн. 500 тис.грн, що 

становить 8,7% у структурі податкових надходжень. 

Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік становить 26 млн. 700 тис. 

гривень в тому числі 1 млн 500 тис.грн із юридичних осіб та 23 млн. 500 тис.грн 

із фізичних осіб. 

Податок на майно заплановано отримати в розмірі 22 млн. 108тис.грн, в 

тому числі податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 7 млн 

033 тис. грн, земельного податку – 4 млн. 100 тис.грн, орендної плати – 10 млн. 

975тис.грн. 

Неподаткові надходження бюджету прогнозно становитимуть 2 млн. 239 

тис.грн. з них 2 млн. 9 тис.грн. – адміністративні збори та платежі, 

На потреби закладів освіти та закладів охорони здоров’я громади у 2021 

році повинно надійти 125 млн. 591 тис 200 гривень субвенції з державного 

бюджету. 

2.2. Діяльність комунальних підприємств громади 
На території громади здійснює діяльність два комунальних підприємства 

у сфері житлово-комунальних послуг: КП «Городоцьке водопровідно-

каналізаційне господарство» - надає послуги водопостачання та 

водовідведення, КП «Міське комунальне господарство» - надає послуги із 

утримання комунальних будинків, санітарної очистки міста Городка, 

утримання міського кладовища, мережі комунальних доріг та вуличного 

освітлення. 

У штаті КП «МКГ» фактично зайнято 49 працівників, в т.ч.: 22 

прибиральники територій, 2 слюсарі-сантехніки, 2 електромонтери, 4 робітники 

з благоустрою. 
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У штаті КП «ВКГ» - 56 працівників, в т.ч.: 10 осіб на дільниці з 

водопостачання, 19 осіб – на дільниці з водовідведення, відділ збуту – 11 осіб, 

проектна група 3 особи. 

У зв’язку із розширенням території обслуговування, з метою надання 

якісних послуг на території усіх населених пунктів громади, комунальні 

підприємства потребують нагальної реорганізації. Зокрема, заплановано 

підсилити матеріально-технічну базу підприємств, що задекларовано у 

Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств Городоцької міської 

ради на 2021-2023 роки і є одним із пріоритетів розвитку громади. 

2.3. Інженерно-транспортна інфраструктура 

2.3.1. Водопостачання та водовідведення. 
Пріоритетні напрями: утримання в належному стані існуючих та 

розвиток нових мереж водопостачання та водовідведення, надання якісних та 

безперервних послуг населенню, формування справедливих тарифів. 

Завдання на 2021 рік: 

1) збільшення відсотку охоплення населення послугами 

централізованого водопостачання та водовідведення (на 7%); 

2) встановлення приладів обліку води; 

3) забезпечення населення надійним та якісним водопостачанням в 

тому числі шляхом проведення ремонтних робіт на аварійних ділянках 

водогонів; 

4) реструктуризація заборгованості КП «Городоцьке ВКГ» за покупну 

воду перед ЛКП «Львіводоканал»; 

5) вирішення питання статусу «депресивної лійки» територій громади; 

6) досягнення енергоефективності будівель бюджетної сфери, зокрема 

шляхом переведення котелень на альтернативні джерела енергії; 

7) проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

компенсації кредитів на енергозберігаючі заходи за рахунок коштів бюджетів 

різних рівнів. 

Критерії досягнення: 

1) Будівництво водопроводу на вул. Зарицького в м. Городок; 

2) Каналізування житлових мікрорайонів м. Городок, Львівcької обл. 

V етап, вул. Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Хоткевича, 

Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця; 

3) Виготовлення ПКД на будівництво водопроводу с.Мшана 

(Сільський магістральний водопровід по вул.Шевченка, Старий Зруб, 

Січинського); 



17 

 

4) Будівництво побутової каналізації на вул.Вергуна, Довбуша в 

м.Городок. 

2.3.2. Дорожнє господарство. 

Пріоритетні напрями:покращення показників соціально-економічного 

розвитку громади, її інвестиційної та туристичної привабливості, покращення 

якості та безпеки життя населення громади за рахунок будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання доріг. 

Завдання на 2021 рік: 

1) стабільний та ефективний розвиток дорожньої інфраструктури 

громади; 

2) підтримання в належному стані існуючої мережі доріг громади; 

3) створення безпечних умов дорожнього руху. 

Критерії досягнення: 

1) Капітальний ремонт доріг, в тому числі завершення робіт на 

автомобільних дорогах М-11 та Т-14-25 (ділянки на території громади); 

2) Встановлення світлофорних об’єктів відповідно до потреб; 

3) Будівництво тротуарів на вул. Заводська в м. Городок; 

4) Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення Бартатів-Кушнері на ділянці км 0+00 – 1+752; 

5) Будівництво міської дороги по вул. Біласа в м. Городок (в т.ч. 

коригування ПКД); 

6) Виготовлення проєктно-кошторисних документацій на будівництво 

дороги Вишня-Градівка, капітальний ремонт доріг: на вул. Зелена в с. Вовчухи, 

на вул. Залужська в с. Залужжя, вул. Незалежності, Чорновола в м. Городок; 

7) Поточний ремонт доріг відповідно до переліку, затвердженого 

програмою розвитку мережі і утримання автомобільних доріг, організації та 

безпеки дорожнього руху; 

8) Обслуговування ливневої каналізації, ремонт та заміна 

дощоприймачів; 

9) Утримання доріг в зимовий період; очищення та прибирання 

центральних доріг від ґрунтових наносів піску та шлаку. 

2.3.3. Вуличне освітлення. 

Пріоритетні напрями:збільшення відсотку охоплення населених пунктів 

громади вуличним освітленням; економія електроенергії, що використовується 

на забезпечення вуличного освітлення населених пунктів. 

Завдання на 2021 рік: 
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1) участь в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив вісім 

проєктів по пріоритету «Вуличне освітлення». Це, зокрема, реконструкція 

вуличного освітлення сіл: Годвишня, Добряни, Черлянське Передмістя, 

Градівка, Дубаневичі та Шоломиничі, будівництво мережі вуличного 

освітлення с. Молошки з використанням енергозберігаючих технологій; 

2) Забезпечення поточного ремонту існуючої мережі вуличного 

освітлення громади. 

Критерії досягнення: 

1) Розробка єдиної системи управління та контролю над системою 

вуличного освітлення гомади; 

2) досягнення економії використання електроенергії 2% у порівнянні 

із 2020 роком; 

3) закупівля енергоощадних світильників вуличного освітлення для 

здійснення поточного ремонту, в тому числі для заміни світильників, що 

вийшли з ладу. 

2.4. Охорона навколишнього природного середовища 
 

Пріоритетні напрями:зменшення надходжень шкідливих забруднюючих 

речовин у довкілля; збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та 

рослинного світу; створення безпечних умов для життєдіяльності населення. 

Завдання на 2021 рік: 

1) забезпечення надійної роботи каналізаційних систем та поліпшення 

якості очищення стоків; 

2) підвищення ефективності поводження з твердими побутовими 

відходами; 

3) здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків 

підтоплення в населених пунктах громади, регулювання водного режиму та 

розчищення русел річок; 

4) упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів; 

5) внесення змін до існуючої Програми охорони навколишнього 

природного середовища в м.Городок на 2020-2022 рр; 

6) захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та 

тваринних ресурсів; 

7) зниження викидів, скидів забруднюючих речовин, обсягів утворення 

промислових відходів шляхом впровадження ресурсозберігаючих і 

безвідходних технологій у всіх сферах господарської діяльності, а також 

попередження спалювання сухої трави землекористувачами громади. 



19 

 

Критерії досягнення: 

1) проведення конкурсу для визначення надавача послуг із 

централізованого вивозу ТПВ по територіях, які на даний час не 

обслуговуються. (із попереднім розбиттям відповідних територій на зони 

надання послуг, по яким і буде проводитись конкурс задля більшої 

зацікавленості інвестора); 

2) збільшення на 20% охоплення населення територіальної громади 

послугою централізованого вивозу ТПВ; 

3) продовження робіт щодо відновлення, очистки та забезпечення 

належного утримання меліоративних ровів; 

4) проведення роботи щодо недопущення скидів побутової каналізації 

та інших забруднювачів у водойми громади; 

5) ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

2.5. Управління комунальним майном. Земельні відносини. 

Пріоритетні напрями: проведення ретельної інвентаризації 

комунального майна та земель громади, визначення оптимальних варіантів його 

використання; передача в оренду комунального майна, шляхом проведення 

електронних аукціонів.  

Завдання на 2021 рік: 

1) визначення переліку масивів земель для проведення їх 

інвентаризації; 

2) підготовка та проведення на аукціонів з продажу ділянок 

відповідно до затверджених переліків; 

3) продовження роботи із належного оформлення права власності на 

земельні ділянки, що знаходяться під об’єктами комунальної власності.  

Критерії досягнення: 

1) реалізація запланованого до продажу, комунального майна; 

2) залучення інвесторів на територію громади в результаті продажу 

інвестиційно-привабливих земельних ділянок; 

3) 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; 

4) визначення переліку земельних ділянок комунальної власності з 

метою їх відведення учасникам АТО та іншим категоріям громадян; 

5) проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів, 

що потребують оновлення. 
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2.6. Електронна громада 
Пріоритетні напрями:  підвищення ефективності управління громадою, 

шляхом розвитку інформаційного середовища із забезпеченням максимального 

залучення  мешканців громади до цього процесу із застосуванням сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного 

урядування. 

Завдання на 2021 рік: 

1) реалізація заходів Програми «Електронна громада» на 2021 рік, а 

саме: розробка інструкції по стилю для друкованих матеріалів та товарів для 

промоції громади, оновлення дизайну сайту міської ради, закупівля нової 

комп’ютерної техніки. 

2) перехід апарату міської ради на електронний документообіг 

(програмний комплекс «Мегаполіс»); 

3) використання геоінформаційних систем (ГІС) для збереження, 

обробки, аналізу та відображення просторових та інших, пов'язаних з ними, 

даних про об'єкти та процеси на певній території. 

 

Критерії досягнення поставлених цілей: 

1) збільшення кількості відвідувань сайту та взаємодій із матеріалами, 

що опубліковані на ньому на 15%; 

2) оптимізація робочого часу працівників апарату Городоцької міської 

ради. 

2.7. Соціальний захист і соціальне забезпечення 
Пріоритетні напрями:допомога соціально незахищеним верствам населення 

відповідно до чинного законодавства; забезпечення соціального захисту людей 

з низькими доходами.  

Завдання на 2021 рік: 

1) забезпечення виконання заходів комплексної програми соціального 

захисту та забезпечення населення Городоцької міської ради на 2021-2024 роки; 

2) проведення соціально-профілактичної роботи з соціально 

незахищеними верствами населення; 

3) виявлення і здійснення соціального супроводу сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги та  надання їм соціальних послуг за результатами 

проведеної оцінки потреб їх у таких послугах; 

4) проведення заходів соціальної та психологічної адаптації дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 

підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва; 
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5) забезпечення соціального супроводження прийомних сімей, а також 

соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклування; 

6) забезпечення соціальний патронажу молодих осіб, які відбули 

покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також 

звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, 

передбачених законом; 

7) проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо пошуку та 

підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 

вихователі; 

8) забезпечення надання соціальної послуги догляду вдома для осіб 

похилого віку одиноких та одиноко проживаючих; 

9) надання соціально-реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю; 

10) організація та забезпечення діяльності «служби перевезення 

«Соціальне таксі»; 

11) надання матеріальної (грошової) допомоги. 

Критерії досягнення: 

1) забезпечення надання соціальних виплат (пільг) окремим 

категоріям громадян що передбачають: 

2) пільги на житлово-комунальні послуги ветеранам УПА, особам з 

інвалідністю з вадами зору, членам сімей загиблих учасників АТО, бійцям- 

добровольцям АТО, членам сімей загиблих в Афганістані військовослужбовців; 

3) щомісячну доплату до пенсій  ветеранам УПА та столітнім жителям 

громади; 

4) компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги по 

догляду за особами з інвалідністю, людьми похилого віку; 

5) виплату одноразових матеріальних допомог особам, потерпілим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю  різних категорій, 

членам сімей загиблих в АТО, в Афганістані, Герої України, ветеранам УПА, 

учасникам АТО (на придбання дров паливних); 

6) виплату одноразових матеріальних допомог на покращення 

матеріально-побутових проживання мешканців громади (включаючи допомогу 

на лікування), на поховання, працівникам закладів охорони здоров’я 

Городоцької міської ради, які перехворіли на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену  коронавірусом  SARS-CoV-2, військовослужбовцям, 

які уклали контракт зі Збройними Силами України; 

7) закупівлю путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій, 

членів сімей загиблих в АТО, Героїв України, полонених військовослужбовців 

в АТО; 
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8) компенсацію  пільгового проїзду пільгового проїзду громадян на 

автомобільному та залізничному транспорті; 

9) забезпечення соціального супроводу сімей для подолання  складних 

життєвих обставинах (очікувана кількість - 30 сімей); 

10) забезпечення соціального супроводження 5 прийомних сімей; 

11) підбір та скерування на навчання   кандидатів у прийомні батьки , 

опікуни, патронатні вихователі (очікувана кількість  створення 1 прийомної 

сім’ї, 3-х сімей опікунів, 1 патронатної сім’ї); 

12) 100% охоплення соціальними послугами осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб, які перебувають у 

конфлікті із законом (очікувана кількість осіб з числа дітей – сиріт та 

позбавлених батьківського піклування - 34, осіб, котрі перебували в конфлікті 

із законом – 20); 

13) забезпечення надання соціальної послуги догляду вдома 

потребуючим особам похилого віку одиноким та одиноко проживаючим 

(очікувана кількість - 220 осіб); 

14) забезпечення надання соціальної послуги догляду вдома 

потребуючим особам похилого віку одиноко проживаючим на платній основі 

(очікувана кількість -20 осіб); 

15) забезпечення надання соціально-реабілітаційних послуг для дітей з 

інвалідністю (очікувана кількість – 25 дітей); 

16) придбання спеціально обладнаного автомобіля для перевезення осіб 

з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 

апарату та інші захворювання  (очікувана кількість – 1 автомобіль за кошти 

державного бюджету); 

17) соціальне забезпечення сімей, дітей  та  осіб похилого віку 

одиноких та одиноко проживаючих продуктовими наборами до Різдвяних, 

Великодніх свят, до Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного 

дня захисту дітей (в тому числі за рахунок спонсорських та залучених коштів), 

(очікувана кількість сімей з дітьми – 80, осіб похилого віку – 220 осіб); 

18) відшкодування втрат перевізникам збиткових маршрутів, 

запровадження власних внутрішніх перевезень в середині територіальної 

громади; 

19) забезпечити житлом 1 особу з числа дітей-сиріт, відповідно до 

заходів Програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку 

потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті Городоцької 

міської ради на 2021 -2025 роки; 
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20) придбання, на умовах співфінансування, однокімнатної квартири 

для надання в користування ВПО; 

21) придбання на умовах співфінансування квартири для забезпечення 

житлом учасників бойових дій – учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-

добровольців АТО, а також родин героїв Небесної Сотні, які перебувають на 

обліку потребуючих покращення житлових умов у виконавчому комітеті 

Городоцької міської ради. 

 

2.8. Гуманітарна сфера 

2.8.1. Освіта 
Пріоритетні напрями: забезпечення рівного доступу до дошкільної 

освіти; формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що 

відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається, її інтеграції в 

європейський і світовий освітній простір. 

Завдання на 2021 рік: 

1) продовження роботи щодо формування оптимальної мережі 

закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб населення; 

2) збільшення кількості дитячих місць у ЗДО; 

3) упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві; 

4) поліпшення матеріально-технічного забезпечення, зокрема, 

навчальними комп’ютерними комплексами закладів загальної середньої освіти 

та мультимедійним обладнанням освітніх закладів; 

5) забезпечення проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників 

сільської місцевості до місця навчання і додому; 

6) створення умов якісного та безпечного приготування їжі для 

забезпечення всіх учасників навчально-виховного процесу раціональним 

безпечним та якісним харчуванням, підвищення енергоефективності 

харчоблоку; 

7) підвищення якості та ефективності організації харчування дітей; 

8) забезпечення безпеки перебування дітей у навчальному закладі; 

9) приведення до санітарно-гігієнічних вимог санвузлів; 

10) оновлення та забезпечення сучасною комп’ютерною технікою 

класів, а також створення предметних кабінетів навчальних закладів; 

11) забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої 

освіти; 
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12) навчання педагогічних працівників щодо дистанційного викладання 

предметів в дистанційному процесі. 

Критерії досягнення:  

1) продовження будівництва школи «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в 

с.Братковичі Городоцького району Львівської області»; 

2) проведення капітальних ремонтів закладів освіти відповідно до 

переліків, затверджених цільовими програмами.; 

3) забезпечення протипожежної безпеки в ЗЗСО; 

4) формування оптимальної мережі закладів загальної середньої 

освіти; 

5) забезпечення сучасною комп’ютерною технікою  закладів загальної 

середньої освіти; 

6) впровадження системи «Електронний щоденник» у закладах 

загальної середньої освіти; 

7) участь в обласному проєкті із розвитку професійного середовища 

«Формування культури школи, відкритої до інновацій і розвитку»; 

8) участь учнів закладів загальної середньої освіти в обласних 

олімпіадах і конкурсах; 

9) покращення матеріально – технічного забезпечення ЗЗСО нової 

української школи; 

10) напрацювання  проєктно-кошторисної документації з метою 

вирішення проблеми недостатньої кількості місць в закладах дошкільної освіти; 

11) організація роботи «Школи цифрового педагога»; 

12) організація роботи мережевих  методичних об`єднань; 

13) робота творчих майстерень; 

14) створення інформаційного поля щодо курсів  підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗДО, ЗЗСО і ЗПО. 

2.8.2. Культура 
Пріоритетні напрями: реорганізація мережі закладів культури та 

підтримка розвитку культурного потенціалу, оновлення матеріально-технічної 

бази. 

Завдання на 2021 рік: 

1) проведення  заходів із відзначення державних, національних та 

релігійних свят; 

2) реорганізація бібліотечної системи громади; 

3) проведення конкурсів народної творчості, фестивалів, виставок, 

творчих конкурсів для взаємозбагачення національних культур; 

4) підтримка та популяризація традиційних народних промислів; 
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5) створення електронного реєстру музейних експонатів за різними 

напрямами: предметів мистецтва, історичних артефактів, родинних реліквій та 

інформаційної бази за напрямами музейної та науково-дослідницької роботи, 

6) придбання музичних інструментів та звукової апаратури, пошиття 

костюмів для творчих колективів закладів культури; 

7) поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек. 

Критерії досягнення: 

1) Створення сучасних центрів надання культурних послуг на базі 

Народних домів м.Городок, сіл Мшана і Братковичі; 

2) Реалізація проектів-переможців конкурсу «Місцеві ініціативи 

Львівської області»; 

3) формування  культурного публічного простору  у приміщенні 

будинку №2 на вулиці Б.Хмельницького. 

2.8.3. Медицина 
 

Пріоритетні напрями: надання якісної медичної допомоги населенню, 

забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, отримання додаткових коштів з НСЗУ за допомогою 

залучення нових пакетів медичних послуг.  

Завдання на 2021 рік: 

1) добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих 

корпусів Городоцької ЦРЛ на вул. Коцюбинського в м. Городок; 

2) ремонт приміщень у м.Городок по вул. Львівській,3 під розміщення 

кабінетів сімейних лікарів з облаштуванням кабінету щеплень та 

маніпуляційної; 

3) покращення діагностичної бази центральної лікарні шляхом 

придбання апарату ультразвукової діагностики. 

4) придбання аналізатора біохімічного напівавтоматичного, 

аналізатора гематологічного, коагулометру напівавтоматичного для ургентної 

лабораторії з метою забезпечення проведення цілодобових досліджень; 

5) збільшення та розширення спектру медичних послуг. 

Критерії досягнення: 

1) капітальний ремонт даху поліклініки на майдані Гайдамаків, 23 в м. 

Городок; 

2) забезпечення функціонування АЗПСМ шляхом проведення 

капітальних ремонтів, облаштування кабінетів для прийому пацієнтів з 

обмеженими можливостями; 
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3) облаштування лабораторій в новозбудованих АЗПСМ сіл Бартатів 

та Родатичі з закупкою аналізаторів сечі. 

 

2.8.4. Спорт 
Пріоритетні напрями: створення умов для розширення та зміцнення 

спортивної інфраструктури, забезпечення розвитку всіх видів спорту, 

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з 

населенням всіх вікових груп. 

Завдання на 2021 рік: 

1) Проведення спортивно-масових заходів з олімпійських видів 

спорту та неолімпійських видів спорту; 

2) участь спортовців та команд громади в обласних спортивно-

масових заходах; 

3) навчально-тренувальні збори, підготовка та участь провідних 

спортсменів громади та їхніх тренерів у спортивно-масових заходах згідно 

листів федерацій з видів спорту, директивних документів керівництва 

Львівської області; 

4) проведення фізкультурно-спортивної роботи із залученням різних 

груп населення до оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля; 

5) покращення спортивної інфраструктури громади ; 

6) фінансова підтримка футболу, зокрема: Федерації футболу, 

ветеранського футболу, футбольної команди для участі в чемпіонаті Львівської 

області з футболу (не нижче І ліги) - ФОК «Городок». 

Критерії досягнення:  

1) зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, учнів та юнацтва; 

2) залучення різних верств населення  до оздоровчої, рухової активності, 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; 

3) збільшення  загального обсягу рухової активності серед населення; 

4) збільшення чисельності населення, охопленого всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 

5) поліпшення результатів виступів спортсменів громади на 

загальнообласних та всеукраїнських змаганнях. 

3. Інвестиції 
Пріоритетні напрями: активізація інвестиційної діяльності, через 

підвищення інвестиційної привабливості громади; розширення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Завдання на 2021 рік: 

1) залучення інвесторів для підвищення конкурентоспроможності 

громади; 
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2) створення інвестиційного профілю громади; 

3) реалізація на аукціоні, представленого вище, комунального майна 

міста; 

4) організація ведення інвестиційного супроводу на рівні громади. 

Критерії досягнення: 

1) збільшення обсягів інвестицій; 

2) збільшення  кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що 

здійснюють свою діяльність на території громади; 

3) створення нових робочих місць; 

4) збільшення доходів бюджету від здачі в оренду та приватизації 

комунального майна; 

5) пошук можливостей та участь у програмах міжнародної технічної 

допомоги. 
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Перелік галузевих програм, які фінансуватимуться у 2021 році за кошти бюджету 
Городоцької міської ради 

           тис.грн. 
№ 

з/п 

Назва програми Розробник проекту 

програми 

Розмір 

фінансува

ння на 

2021 рік 

А 1 2 3 

1 Програма забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб та членів 

їх сімей – мешканців громади Городка 

Львівської області на 2021 рік  

Відділ документообігу, 

звернень та 

організаційно-

інформаційної діяльності 

135,198 

2 Програми забезпечення житлом  дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, які 

перебувають на обліку потребуючих 

покращення житлових умов  у 

виконавчому комітеті Городоцької 

міської ради на 2021-2025 рр.   

Сектор у справах дітей та 

соціальної роботи з 

сім’ями і дітьми 

260,0 

3 Програма забезпечення житлом на 

умовах співфінансування   учасників 

бойових дій – учасників АТО (ООС) та 

їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а 

також родин героїв Небесної Сотні, які 

перебувають на обліку потребуючих 

покращення житлових умов у 

виконавчому комітеті Городоцької 

міської ради на 2021 -2025 роки. 

Відділ документообігу, 

звернень та 

організаційно-

інформаційної діяльності 

350,60 

4 Програма розвитку фізичної культури і 

спорту Городоцької міської ради на 

2021-2024 р. 

Гуманітарне управління 

Городоцької міської ради 

5261,438 

5 Програма матеріальної підтримки 

Відділення поліції №2 Львівського 

районного управління поліції  ГУНП у 

Львівській області з забезпечення 

матеріально-технічної бази, покращення 

охорони публічного порядку та безпеки 

на 2021 рік 

 

Відділення поліції №2 

Львівського районного 

управління поліції  ГУНП 

у Львівській області 

300,00 

6 Програма зміцнення матеріально-

технічної бази у Городоцькому 

Городоцький районний 

відділ Головного 

150,00 
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районному відділі Головного управління 

Державної міграційної служби України  

у Львівській області  на 2021 рік 

 

управління Державної 

міграційної служби 

України  у Львівській 

області 

7 Програма розвитку та фінансової 

підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

«Городоцький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Городоцької міської ради Львівської 

області на 2021-2024 р. 

КНП «Городоцький 

районний центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Городоцької міської ради 

5052,40 

8 Програма фінансової підтримки 

комунального некомерційного 

підприємства «Городоцька центральна 

лікарня» Городоцької міської ради 

Львівської області на 2021-2024 р. 

 

КНП «Городоцька 

центральна лікарня» 

Городоцької міської ради 

11426,345 

9 Програма розвитку мережі й утримання 

автомобільних доріг, організації та 

безпеки дорожнього руху Городоцької 

міської ради на 2021-2024 роки 

 

Відділ містобудування та 

архітектури, ЖКГ та 

захисту довкілля 

2940,00 

10 Програма інвестиційного розвитку  

Городоцької міської ради на 2021-2024 

роки 

Відділ містобудування та 

архітектури, ЖКГ та 

захисту довкілля 

27284,94 

11 Програми розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою Городоцької міської ради 

на 2021-2024 роки 

Відділ містобудування та 

архітектури, ЖКГ та 

захисту довкілля 

9989,00 

12 Програма соціального захисту та 

забезпечення населення Городоцької 

міської ради на 2021-2024 р. 

КУ "Центр надання 

соціальних послуг 

Городоцької міської 

ради" 

3490,2 

13 

 

Програма розвитку партнерства, 

міжнародної технічної допомоги, 

співпраця з громадськими організаціями 

та благодійними фондами на 2020-

2022рр.” 

Секретар ради 154,00 

14 Програма проведення заходів з 

відзначення державних, національних, 

професійних, релігійних свят та 

мистецьких заходів Городоцької міської 

ради на 2021-2024 р. 

Гуманітарне управління 

Городоцької міської ради 

600,00 

15 Програма «Молодь Городоччини»  

Городоцької міської ради на 2021-2024 р 

Гуманітарне управління 

Городоцької міської ради 

100,00 

16 Програма розвитку та фінансової 

підтримки комунальне некомерційне 

КНП «Городоцька 

стоматологічна 

2450,00 



30 

 

підприємство «Городоцька 

стоматологічна поліклініка» Львівської 

області на 2021-2024 р. 

поліклініка» Львівської 

області 

17 Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств Городоцької 

міської ради на 2021-2024 роки 

Відділ містобудування та 

архітектури, ЖКГ та 

захисту довкілля 

1000,00 

18 Програма виготовлення технічної 

документації, правовстановлюючих 

документів на об’єкти комунальної 

власності Городоцької громади та 

проведення їх оцінки на 2021 рік 

Відділ економіки, 

інвестицій та МТД 

149,9 

19 Програма розвитку земельних відносин 

на території Городоцької міської ради на  

2020-2022 роки 

Відділ земельних 

ресурсів 

127,00 

20 Програма організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання 

суспільно-корисних робіт на 2020-2022 

роки 

КП «Міське комунальне 

господарство» 

70,00 

21 Програма поліпшення сервісу 

обслуговування платників податків 

Городоцької громади на  2021 рік 

Городоцька державна 

податкова інспекція 

Головного управління 

ДПС у Львівській області 

70,00 

22 Програма пожежної та техногенної 

безпеки Городоцької громади 

направленої на забезпечення 

функціонування 15 Державної пожежно-

рятувальної частини ГУ ДСНС у 

Львівськійобласті на 2021 рік. 

15 Державна пожежно-

рятувальна частина ГУ 

ДСНС у Львівській 

області 

280,0 

23 Програма охорони навколишнього 

природного середовища в м.Городок на 

2020-2022 роки 

Відділ містобудування та 

архітектури, ЖКГ та 

захисту довкілля 

35,5 

24 Про затвердження Програми 

покращення матеріально-технічного 

забезпечення військової частини 4114 на 

2021 рік 

 

Військова частина 4114 50,0 

ВСЬОГО 71726,521 

 

 

 

Секретар ради        ЛУПІЙ Микола 


