
Звіт
міського голови

Про роботу у 2018 році



Міський бюджет

10235,4

13188,9

9251,1

2148,2

Доходи загального фонду міського бюджету 
за 2018 рік, 34 млн.940 тис грн.



Міський бюджет

2597,8

1456,4

77,121,1

Доходи спеціального фонду міського бюджету,
4 млн. 429 тис.грн

Продаж землі

Пайова участь

Екологічний податок

Надходження від 
відшкодування втрат с/г в-
цтва



Аналіз фінансування у 2016-
2018 роках
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Житлово-
комунальне 

господарство
Діяльність підприємств комунальної форми 

власності



Завдання

Розширення матеріально-
технічної бази комунальних 
підприємств

Подальша підтримка створення 
ОСББ

Паспортизація будинків та доріг Інвентаризація вуличного 
освітлення

Забезпечення чистоти і порядку 
в місті

Влаштування огорожі та 
відеоспостереження на 
міському кладовищі

Проведення поточного ремонту 
площі біля пам’ятника
Б.Хмельницькому, в тому числі
озеленення

Збільшення кількості місць для 
паркування автомобілів



Виготовлено

Технічні 
паспорти 
вулиць

Яворницького

• Гоголя
• Валова
• Мартовича

Технічні 
паспорти 
будинків

Авіаційна, 
118, 53, 29, 
37
• Українська, 13

ОСББ

• Зареєстровано 5



Житлово-комунальне 
господарство

Профінансовано: благоустрій міста – 717,375тис.грн, санітарну очистку 
вулиць міста – 993,004тис.грн; очищення та прибирання центральної 
дороги від ґрунтових наносів піску та шлаку - 29,997 тис.грн; 
утримання доріг в зимовий період - 123,4тис.грн.



Вимощено бруківкою пішохідну доріжку 



Видалено 32 дерева (16 ясенів, 11 акацій, 1 клен, 
1 дуб, 1 каштан, 2 ялини)



Завдання на 2019 рік

Розширення матеріально-технічної бази комунальних 
підприємств

Подальша підтримка створення ОСББ

Паспортизація будинків та вулиць

Забезпечення чистоти і порядку в місті

Влаштування огорожі на міському кладовищі

Влаштування відеоспостереження на міському стадіоні, 
кладовищі та вулицях міста

Газопостачання кварталу забудви в районі вулиць Шухевича, 
Будзановського, Тарнавського, Огієнка, Стасюка



Завдання на 2019 рік

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

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

Реалізація заходів Програми
енергозбереження для населення



Охорона навколишнього 
природного середовища



Завдання

Розробка санітарної схеми
очитки міста

Очищення русла річки Верещиця на 
ділянці від вулиці Коцюбинського 
до вулиці Коновальця силами 
громадськості та соціально 
відповідального бізнесу

Відновлення меліоративних 
ровів міста в т.ч. по 
вул.Галицька

Вирішення проблеми 
поводження з ТПВ

Реалізація програми з відлову, 
стерилізації та імунізації 
безпритульних собак

Продовження ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ на 
території міста

Обрізка дерев  в т.ч. на 
міському кладовищі



Охорона навколишнього 
природного середовища

Санітарна очистка майданчиків для збору твердих 
побутових відходів на вулицях м. Городка (49,997тис.грн)



Охорона навколишнього 
природного середовища

 З метою забезпечення відводу води з систем 
новозбудованої системи водовідведення по 
вул.Львівська (дощова каналізація),КП «МКГ» 
проведено очистку меліоративних канав 
(69,926тис.грн.)



Охорона навколишнього 
природного середовища

 ЛКП «ЛЕВ» надано 
послуги з відлову, 
імунізації та 
стерилізації 
безпритульних собак



Охорона навколишнього 
природного середовища

 На території міста 
знаходиться близько 
2283 індивідуальних 
контейнерів (500 -
контейнери міської 
ради, 465 – мешканців 
міста, 1318 – контейнери 
ТОВ «АВЕ Львів») 

 44 контейнери 
загального збору (з них 
20 – контейнери міської 
ради на вул.Авіаційна).

 116 комерційних установ 
використовують 
індивідуальні 
контейнери (1,1 м3 – 75, 
120л. – 26, 240л. – 10). 



Охорона навколишнього 
природного середовища

Міською радою подано запити на фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища наступних заходів:

 Придбання двох асенізаційних (вакуумних) машин;

 Капітальний ремонт напірного колектора каналізації від 
КНС на вул.Комарнівська до очисних споруд в м.Городок
Львівської області;

 Капітальний ремонт ділянок напірного колектора
каналізації від вул.Стуса до вул.Комарнівська в 
м.Городок Львівської області;

 Будівництво каналізаційних мереж по вул.Чорновола в 
м.Городок Львівської області;

 Придбання сміттєвоза для збору ТПВ м.Городок
Львівської області.



В навчальних закладах міста 
розпочато впровадження 
громадської соціальної 
екологічної ініціативи 
«Зелена коробка», метою 
якого є поширення культури 
сортування відходів та 
зменшення кількості сміття, 
яке потрапляє на 
сміттєзвалища. Коробки для 
сортування та інформаційні
плакати завезли у школи та 
дитячі садки міста.
Невдовзі у Городок із 
лекціями про відповідальне 
сортування сміття приїдуть 
фахівці із «Зеленої коробки».



Завдання на 2019 рік
Відновлення, очистка та забезпечення належного 
утримання меліоративних ровів міста, зокрема 
вул.Львівська, Грушевського, Комарнівська

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

Пропаганда відмови від поліетиленових пакетів, 
популяризація еко-упакування

Продовження відлову, імунізації та стерилізації 
безпритульних тварин міста

Запровадження реєстрації та вакцинації господарських 
тварин

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



Завдання на 2019 рік

Продовження ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ на території міста

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;

Запобігання неконтрольованих скидів у р. 
Верещиця



Водопостачання та 
водовідведення



Завдання

Активізація роботи по 
ретельному обліку води

Будівництво каналізаційної 
мережі на проїзді від 
вул.Підгір’я-Сагайдачного-
Хоткевича

Будівництво 
каналізаційних мереж по 
вул.Чорновола (в т.ч. ПКД)

Будівництво побутової 
каналізації по 
вул.І.Франка, 
Калнишевського (в т.ч. 
ПКД)

Виготовлення ПКД на виконання 
робіт по влаштуванню 
осушувальних систем на 
вул.Галицькій, Г.Хоткевича, частини 
вул.Т.Шевченка в м.Городок
Львівської обл.

Будівництво водопроводу 
по вул.Чорновола

Будівництво мережі водопроводу в 
кварталі індивідуальної забудови 
(вул. Маковея, Самчука, О.Басараб, 
Н.Кобринської, О.Кобилянської, 
К.Левицького)



Завдання

Будівництво водопроводу 
кварталу індивідуальної 
забудови в мікрорайоні 
«Підгай» 

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

Капітальний ремонт ділянок 
напірного колектора каналізації 
від КНС на вул.Коновальця в 
м.Городок Львівської області (в 
т.ч. ПКД)

Капітальний ремонт ділянки 
водопроводу на 
вул.Чайківського

Продовження робіт по 
капітальному ремонту ділянки 
водопроводу на 
вул.Яворницького, Гоголя, 
Мартовича

Будівництво водопроводу по 
вул.Стасюка, Огієнка, 
Озаркевича

Будівництво побутової 
каналізації до багатоквартирних 
житлових будинків на 
вул.Перемишльська та 
вул.Стуса, 10



Водопостачання та 
водовідведення

Завершено капітальний 
ремонт ділянки 
водопроводу по 
вул.Яворницького, 
Гоголя, Мартовича 
649,646 тис.грн.
ТОВ «Інсталбуд»

Збудовано каналізаційну 
мережу на проїзді від 
вул. Підгір’я-Сагайдачного-
Хоткевича – 666,234тис.грн.
ТОВ «Ключ Добробуту»



З метою 
забезпечення 
належного 
водовідведення

Проведено роботи по 
ремонту 3-ї лінії системи 
аерації та повітродувок 
станції очисних споруд 
м.Городка: встановлено 
нову повітродувку з 
автоматичною шафою 
керування на суму 780 
тис.грн (кошти міського 
бюджету), очищено від 
намулу первинний і 
вторинний відстійники, 
аеротенки, замінено 
засувки - 4 шт і 25 
м.п.труб Ø200мм на суму 
128тис.грн (кошти 
комунального 
підприємства).



Водопостачання та 
водовідведення

 Замінено 60 м.п Ø200мм аварійної ділянки водогону 
Будзень ІІ-Поріччя в с.Артищів на суму 95тис.грн 
(вартість матеріалів 74,053тис.грн - кошти міського 
бюджету).

 За результатами роботи 2018 року вдалося зменшити 
втрати води на 7,3% (від 43,1% в січні до 35,8% в 
грудні). А у порівнянні з груднем 2015 року, коли 
втрати становили 50,6%, зменшення становить 14,8%. 



Водопостачання та 
водовідведення
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Завдання на 2019 рік

Будівництво каналізаційної мережі по вул.Чорновола

Будівництво побутової каналізації мікрорайону 
вул.Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича, Шевченка

Будівництво побутової каналізації від будинку №18 до 
будинку №36 на вул.Галицькій в т.ч. Виготовлення ПКД

Будівництво побутової каналізації по вул.І.Франка, 
Калнишевського

Будівництво водопроводу по вул.Чорновола та 
Зарицького

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

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 ділянки водопроводу на 
вул.Чайківського

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

Капітальний ремонт ділянок напірного колектора
каналізації від КНС на вул.Коновальця в м.Городок
Львівської області (в т.ч. ПКД)

Виготовлення ПКД на будівництво 
каналізаційної мережі по вул.Біласа

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



Дорожнє 
господарство



Завдання

Капітальний ремонт доріг: 
Валова, Яворницького, 
Артищівська, 
Коцюбинського, Шевченка, 
Я.Мудрого, Січових Стрільців

Капітальний ремонт 
тротуару по вул.Скітник
(перехідний об’єкт)

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

Виготовлення ПКД на: 
капітальний ремонт міських 
доріг вул.Винниченка, 
Незалежності, капітальний 
ремонт внутрішньо 
квартальних проїздів на 
вул.Авіаційна

Облаштування пішохідних 
доріжок на міському 
кладовищі з використанням 
бруківки

Капітальний ремонт 
пішохідного переходу і 
прилеглої території 
вул.Перемишльська



Завдання

Поточний ремонт проходу між
нежитловими будівлями (рестораном та 
універмагом) з вул.Франка на 
вул.Перемишльську

Поточний ремонт вулиць міста 
(Григоренка, Підгір’я, Сагайдачного, 
Хоткевича, Стасюка, Чорновола, 
С.Бандери, Підгай, Сонячна, Павлика, 
В.Івасюка, Коротка, І.Франка, Стасюка, 
Галицька, Чайківського, Коцюбинського, 
Озаркевича, Коцюбинського)

Поточний ремонт проїздів: вул.Підгір’я-
Хоткевича, вул.Я.Мудрого-
Будзановського, вул.Підгір’я-Галицька, 
вул.Авіаційна 88-96



Капітальний ремонт автодороги 
державного значення М-11 
Львів-Шегині

ТОВ «Автомагістраль-Південь»



Капітальний ремонт міської 
дороги на вулиці Валова 

Вартість - 5601,989 тис.грн



Капітальний ремонт міської 
дороги на вулиці Валова 
В т.ч кошти обласного 
бюджету 1150 тис.грн.

ТОВ «СантехБуд»



Капітальний ремонт міської 
дороги по вулиці Яворницького

1313,41 тис.грн. ТОВ «Тройдбуд»

U21



Слайд 38

U21 User 2017; 13.02.2019



Капітальний ремонт дороги 
по вулиці Ярослава Мудрого

 Вартість виконаних 
робіт у 2018 році -736,5 
тис.грн,

 Загальна вартість 
виконаних робіт у 2017-
2018 роках -
1266,726тис.грн

ТзОВ «Спорт Авто»



Капітальний ремонт дороги 
по вулиці Коцюбинського

Загальна вартість виконаних 
робіт у 2017-2018 роках -
1421,206 тис.грн. в т.ч. у 2018 
році 922,515 тис.грн, 

ТОВ «Тройдбуд»



Капітальний ремонт міської дороги 
на вулиці Січових Стрільців

1282,53 тис.грн

ТОВ «Галич Агролайф»



Капітальний ремонт 
тротуарів вулиць

Т.Шевченка
1254,264 тис.грн

ТОВ «Тройдбуд»)

Скітник
368,672 тис.грн

ТОВ «Тройдбуд»



Дорожнє 
господарство

Розпочато роботи з 
капітального ремонту 
міської дороги по 
вул.Шевченка на 
ділянці від 
вул.Підгір’я до 
вул.Нижні Пасіки –
442,142тис.грн. 

ТОВ «Тройдбуд»



Дорожнє господарство

Впродовж 2018 року проведено поточний ремонт доріг 30-ти 
міських вулиць та проїздів майже на 3,052 млн.грн. 



Завдання на 2019 рік

Капітальний ремонт доріг: Артищівська, Шевченка, 
Гоголя, Нижні Пасіки, Комарнівська

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

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

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

Облаштування пішохідних доріжок на міському 
кладовищі з використанням бруківки



Завдання на 2019 рік

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

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

Улаштування майданчиків та пішохідних доріжок
біля нежитлової будівлі на вул.Авіаційна, 35

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



Вуличне освітлення



Завдання

Участь в обласному конкурсі 
мікропроектів; реалізація 
всіх розроблених проектів

Поточний ремонт вуличного 
освітлення міста із 
переходом на енергоощадні 
LED світильники

Розробка проектів 
електропостачання вулиць 
Підгай, Героїв Крут



Реконструкція 
вуличного 
освітлення 
вулиць

Міський 
бюджет

Обласний 
бюджет

Районний 
бюджет

Внесок 
громади

Всього

Г.Кірпи, 
І.Вишенського

46,221 145,164 50,529 48,415 290,329

На ділянці від 
вул.Перемишльсь
ка до Заводська

90,602 199,897 67,449 65,00 422,947

Довбуша, 
Вергуна, 
Артищівська

37,28 298,9 64,00 400,18

М.Лисенка, 
Р.Шухевича, 
В.Будзановського, 
М.Тарнавського -

372,196 40,00 412,196

П.Григоренка, 
Д.Данилишина, 
Садова, Нова, 
В.Біласа

353,665 57,572 411,237

Разом:
899,964 643,961 117,978 274,987 1936,89



Реконструкція вуличного 
освітлення вулиць міста
Г.Кірпи, І.Вишенського -
290,330 тис.грн

На ділянці від 
вул.Перемишльська до 
Заводська, 14 - 442,947 тис.грн



Реконструкція вуличного 
освітлення вулиць міста
П.Григоренка, 
Д.Данилишина, Садова, 
Нова, В.Біласа -
411,237тис. грн. 

М.Лисенка, Р.Шухевича, 
В.Будзановського, 
М.Тарнавського -
412,196тис.грн.



Вуличне освітлення
реконструкція вуличного 
освітлення вулиць

Довбуша, Вергуна, 
Артищівська -
400,180 тис. грн.



Вуличне освітлення 

В рамках проведення 
поточного ремонту 
вуличного освітлення 
міста закуплено та 
встановлено 75 шт.-30Вт 
та 80 шт. – 45Вт LED 
світильники.

Всього у 2018 році 
змонтовано 7,35 км. 
мереж вуличного 
освітлення, в т.ч. 
5,95км. – реконструкція, 
1,40 км. – поточний 
ремонт. 

Проведено заміну 190 
вуличних світильників 
на 20-ох вулицях міста



Завдання на 2019 рік

Участь в обласному конкурсі мікропроектів; 
реалізація всіх розроблених проектів, саме:

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

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

Поточний ремонт вуличного освітлення міста із 
переходом на енергоощадні LED лампи

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

Розробка проектів електропостачання вулиць 
Підгай, Героїв Крут



Управління комунальним 
майном



Завдання

Артищівська, 29

0,9902 га

• Продаж права оренди для 
багатоквартирного житлового
будівництва

Зарицького, 31

1,3243 га

• Продаж права оренди для 
багатоквартирного житлового
будівництва

Григоренка, 21 
0,3681 га

• Продаж земельної ділянки для 
Будівництва та обслуговування 
спортивно-одоровчого комплексу і 
спортивних майданчиків 

Чорновола, 8-к 
0,2794 га

• Продаж земельної ділянки для 
будівництво та обслуговування 
ринку с/г продукції із торговими 
павільйонами, адмінблоком та 
лабораторією

В.Івасюка

0,4200 га

• Продаж земельної ділянки під 
будівництво та обслуговування 
складських приміщень

Вул.Панаса Мирного

4,9609 га

• Продаж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування
логістичного центру

Торгово-розважальний комплекс 
(нежитлова будівля , незавершене 
будівництво)

• Чорновола, 18 - 5033,3 м2, 4 
поверхи, площа земельної ділянки -
0,9965 га



Завдання

Розробка ДТП для організації 
кварталу індивідуальної 
житлової забудови в урочищі 
«Стрельбище»

Розробка ДТП для будівництва 
логістичного центру. Групи 
індивідуальних гаражів та 
обслуговування нежитлових 
приміщень в районі вулиць 
П.Мирного-М.Павлика

Розробра ДТП для будівництва 
об’єктів придорожнього 
сервісу та іншого 
комерційного призначення (в 
районі об’їзної дороги)

Топографічне знімання м-бу 1:500 
орієнтовною площею 20 га для 
організації кварталу 
індивідуального дачного 
будівництва та ведення садівництва 
учасниками АТО в урочищі «Під 
Цунівським лісом»

Розробка проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для:

• будівництва закладу культурно-
просвітницького обслуговування 
мешканців мікрорайону на 
вул.Чорновола;

• облаштування алеї пам’яті та 
автостоянки на вул.Січових
Стрільців;

• нежитлової будівлі 
неврологічного відділення 
Городоцької ЦРЛ на 
вул.Я.Мудрого,2

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



Управління комунальним 
майном

У 2018 році відведено в комунальну власність 
територіальної громади м.Городка в особі Городоцької 
міської ради 4 земельні ділянки:

 площею 0,6438 га на вул. Зарицького, 32 для 
будівництва дитячого дошкільного навчального 
закладу;

 площею 0,3121 га на вул. Січових Стрільців для 
облаштування алеї пам’яті та автостоянки;

 площею 1,8000 га на вул. Львівській (Довжанка) для 
облаштування кладовища;

 площею 0,2000 га на вул. В.Чорновола для 
будівництва закладу культурно-просвітницького 
обслуговування мешканців мікрорайону. 



Управління комунальним 
майном

Розроблено детальні плани території для подальшого 
відведення земельних ділянок у комунальну власність :

 для організації кварталу індивідуальної житлової забудови в 
урочищі «Стрельбище»;

 для організації кварталу індивідуального дачного будівництва 
та будівництва садових будинків учасниками АТО в урочищі 
«Під Цунівським лісом» (за межами населеного пункту);

 під будівництво кварталу садових будинків для учасників АТО 
за межами населеного пункту (урочище «За насінневою»); 

 для впорядкування кварталу комплексної забудови на вул. 
Героїв Крут;

 для будівництва об’єктів придорожнього сервісу та іншого 
комерційного призначення в районі об’їзної дороги;

 для будівництва логістичного центру, групи індивідуальних 
гаражів та обслуговування нежитлових приміщень в районі 
вулиць П.Мирного – М.Павлика;

 для влаштування комплексу спортивних і дитячих майданчиків 
в мікрорайоні «Довжанка» (за межами населеного пункту).



Управління комунальним 
майном
Продано права оренди на земельну ділянку 
площею 1,3243 га на вул. Зарицького, 31 
ТзОВ «Будінвест Траст» за 401,856тис.грн



Управління комунальним 
майном

Продано земельну ділянку площею 0,2794 га на 
вул.В.Чорновола, 8-к для будівництва та обслуговування 
ринку сільськогосподарської продукції із торговими 
павільйонами, адміністративним блоком, лабораторією 
ФОП Павлишину Н.М. за 1021,440 тис.грн.



Завдання на 2019 рік

• 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;

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

•-розробка детального плану території для організації кварталу 
комплексної забудови в урочищі "Стрельбище" на території 
Городоцької міської ради (за межами населеного пункту);

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

• 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);

Оформлення права комунальної власності на 
земельні ділянки під комунальними 
об’єктами і для потреб громади, для чого 
треба виконати наступні проектні роботи:



Завдання на 2019 рік
•Продаж земельних ділянок для будівництва

об'єктів придорожнього сервісу
11 земельних ділянок в районі

об'їзної дороги  

•Продаж земельної ділянки для будівництва
та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури

П.Мирного
0,0921 га на

•Продаж земельної ділянки для для
будівництва та обслуговування торгово-
громадського центру

П.Орлика
0,3772 га 

•Продаж права оренди на земельну ділянку 
для будівництва та обслуговування 
логістичного центру 

П.Мирного
4,6766 га 

•Чорновола, 10а - 546,5м²
нежитлова будівля, котельня

•Авіаційна, 123 - 205,7м²
•Авіаційна, 124 - 218,7м²

нежитлові приміщення, 
складські приміщення

•Чорновола, 18 - 5033,3 м2, 4 поверхи, площа
земельної ділянки - 0,9965 га

Торгово-розважальний
комплекс (нежитлова будівля
, незавершене будівництво)



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



Запровадження 
електронних сервісів



Запровадження електронних 
сервісів

Бюджетна 
мапа



Запровадження електронних 
сервісів

Бюджетна 
мапа



«Відкрите місто»

Через сервіс надійшло 18 звернень, з них закрито 8, 6 
перебуває у процесі виконання



Завдання на 2019 рік

Реалізація проектів Громадської участі

Запровадження Електронних петицій

Запровадження електронної системи 
голосування депутатів міської ради на 
засіданнях сесій

Реєстрація тварин за допомогою платформи 
animal-id.



Безпечне місто Городок/ 
Safe City Horodok

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

 II етап (друге півріччя 2019 року) – встановлення 
камер відеоспостереження у громадськоактивних
місцях Городка (стадіон, парки, сквери і.т.д.)

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



Соціальне забезпечення



Соціальне забезпечення

 Мешканцям міста впродовж року надано матеріальних допомог 
на суму 670,26 тис.гривень, з них 22,2 тис.грн допомоги на 
поховання (10 осіб).

 На придбання квартири учаснику АТО Янчишину Петру 
Богдановичу з міського бюджету спрямовано субвенцію 
районному бюджету 169,021 тис.грн. та Савку Василю 
Володимировичу 191,212 тис.грн (на умовах співфінансування).

 За рахунок коштів міського бюджету виготовлено ПКД на 
«Капітальний ремонт даху будівлі поліклініки на майдані 
Гайдамаків, 23 в м. Городок Львівської області» 
(49,951тис.грн.), надано субвенцію районному бюджету в сумі 
72,313тис.грн на капітальний ремонт даху нежитлового 
приміщення 1Є, майстерня карантинне приміщення, відділення 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Підгіря, 2 м. 
Городок Львівської області; та 50,00тис.грн на придбання 
холодильної камери для зберігання померлих.



Соціальне 
забезпечення
Придбано на умовах 
співфінансування за 
рахунок коштів 
державного бюджету 
квартири 
(відшкодування 
перевищення граничної 
вартості придбання 
житла) для дітей сиріт) 
Денека Андріана 
Володимирівна та Сарвас
Павло Іванович – 400,00 
та 420,00 тис.грн. 
відповідно. 



Спорт



Завдання

Поточний ремонт спортивного 
корпусу стадіону на 
вул.Шевченка,7

Облаштування трибун 
міського стадіону

Облаштування спортивного 
майданчика із «наливним» 
покриттям по вул.Шевченка,7

Капітальний ремонт підлоги 
приміщення в нежитловій 
будівлі за адресою
вул.Паркова, 7

Влаштування дитячого-
спортивного майданчика по 
вул. Огієнка

Підтримання у належному стані 
стадіонів «Авіатор», «Підгай», 
спортивних майданчиків із 
тренажерним обладнанням 
(вулиці Львівська, Галицька, 
Комарнівська, Шевченка)



Спорт

Зроблено поточний ремонт залу 
важкоатлетів та гирьовиків, 
тренерської, роздягалки та душових, 
що на І поверсі приміщення 
спортивного корпусу стадіону по 
вул. Шевченка, 7 - 213,94тис.грн.



Спорт

Встановлено 200 крісел на частину трибун на міському 
стадіоні «Колос»



Спорт

В рамках Програми Львівської обласної ради 
«Спортивні майданчики» влаштовано універсальний 
спортивний майданчик з «наливним» покриттям - –
1466,341 тис.грн (в т.ч. 916,341 міський бюджет, 
550,00тис.грн. субвенція з обласного бюджету)



Спорт
Закуплено ігрові 
споруди для 
встановлення на двох 
дитячих майданчиках 
міста, а саме: на 
вул. Антонича та 
вул.Яворівська на 
суму 
87,51тис.гривень.



Завдання на 2019 рік
Облаштування трибун стадіону по вул. Шевченка, 7

Ремонт даху роздягальні стадіону по 

вул. Шевченка, 7

Ремонт даху, сцени та підлоги приміщення по 

вул. Паркова, 7 

Ремонт підлоги спортзалу по вул. Паркова, 7

Влаштування опалення кінозалу по вул. Паркова, 7

Влаштування майданчика зі штучним покриттям по 
вул..Чорновола, 8а, та майданчика з тренажерним 
обладнанням по вул.Авіаційна, 112

Встановлення відеонагляду стадіону по 
вул.Шевченка, 7

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



Культурно-освітня сфера



Завдання

Будівництво дитячого 
дошкільного закладу на 130 
місць по вул.Авіаційній (з 
урахуванням існуючих 
фундаментів)

Реконструкція другого 
поверху адміністративного 
корпусу на вул.Авіаційна, 35 
в м.Городок під дошкільний 
навчальний заклад

Виготовлення ПКД на 
«Будівництво дитячого 
навчального закладу на 
вул.Зарицького, 32 в 
м.Городок»

“Ремонтно-реставраційні 
роботи по бібліотеці для 
дорослих і дітей в м.Городок 
по вул.Мартовича,3»

Капітальний ремонт ДНЗ №2 
«Калинонька» м.Городок

Капітальний ремонт 
Городоцького НВК №2 
«Загальноосвітня школа I
ступеня-гімназія»

Капітальний ремонт даху 
будівлі поліклініки на 
майдані Гайдамаків, 23 в 
м.Городок (в т.ч. 
виготовлення ПКД)



Реконструкція другого поверху адміністративного 
корпусу на вул. Авіаційна,35 під дошкільний 
навчальний заклад на 50 місць, профінансовано
1992,700 тис. грн



З метою підтримки культурно-освітньої сфери 
міста, надано співфінансування з міського 
бюджету по об’єктах соціальної сфери районному 
бюджету на загальну суму 913,864тис.грн:

 Капітальний ремонт Городоцького НВК №2 
«Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» м. Городок –
42,442тис.грн.;

 Капітальний ремонт опорного закладу Городоцького 
навчально-виховного комплексу №5 Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад м. 
Городок вул. Чорновола, 8а  – 39,533 тис.грн;

 Придбання ігрового комплексу для ДНЗ №3 «Барвінок» -
22,00тис.грн.;

 Профінансовано районний бюджет в 50,00 тис.грн на 
придбання бруківки для НВК №5 та 299,979 тис.грн. на 
придбання інвентаря для ДНЗ №4



Капітальний ремонт ДНЗ №2 
«Калинонька» в м.Городок
44,380 тис.грн.



Капітальний ремонт спортзалу 
Городоцької ЗОШ №3 ім. Героя 
України Івана Бльока 36-132 тис.грн

Капітальний ремонт системи опалення 
Городоцької ЗОШ №4 - 46,876 тис.грн



Капітальний ремонт даху дитячого 
садочка по вул. Авіаційна, 34 
м.Городок – 57,728 тис. грн



Капітальний ремонт (заміна віконних і 
дверних блоків) ДНЗ №3 ясла – садок 
«Барвінок» м. Городок вул. 500-річчя 
Запорізької Січі,2 - 38,325 тис.грн



Капітальний ремонт районного 
Народного дому м. Городок 
64,205 тис.грн



Конкурс на визначення кращого 
промоційного логотипу та гасла

 У 2018 році проведено 
відкритий конкурс на 
визначення кращого 
промоційного логотипу 
та гасла міста Городок. 
Переможцями обрано 
гасло 

«Маленьке місто –
велике серце» 



Завдання на 2019 рік

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

Придбання і встановлення спортивних споруд для 
шкільного майданчика  Городоцького ЗЗСО I-IIIст. №4 
ім. Т.Кулеби та А.Одухи м.Городок Львівської області

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

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

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



Завдання на 2019 рік
Закупівля бруківки та поребрика для  ДНЗ №3 
«Барвінок»

Капітальний ремонт басейну ДНЗ №3 «Барвінок»

Придбання театральних крісел для районного 
Народного дому(РНД) м. Городка

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

Закупівля бруківки та поребрика для опорного 
закладу -Городоцького НВК №5 «Загально-освітній 
навчальний заклад-дошкільний начальний заклад»

Капітальний ремонт даху дошкільного закладу №2  
м.Городок



Інвестиції



Завдання

Облаштування промислового 
ринку ТОВ «Кріо»: 
•будівництво торгових 

приміщень (другий етап).
•облаштування безкоштовної 

автостоянки на 80-120 
паркувальних місць. 

Облаштування берегової лінії 
елементами благоустрою в 
межах ділянки автостанції по 
вул.Стуса, 7 та влаштування 
автостоянки на 15 
паркувальних місць з тильного 
боку автостанції.

ТОВ «Тектум-Буд» виробничо-
складські та офісні 
приміщення по вул.Львівська.

ДП «Сан Гарден» запроваджує 
виробництва нового виду 
продукції (чохли на матраци), як 
наслідок збільшення кількості 
працівників на 100 осіб.

ТОВ «Хінкель-Когут» 
реконструкція виробничого 
цеху



Інвестиції

ТзОВ «Будінвест Траст» розпочало будівництво 
житлового кварталу в районі вулиць Чорновола-
Артищівська-Підгір'я (І черга будівництва) -
чотирьохповерхова будівля на 16 двокімнатних 
квартир, загальною площею до 1000 кв.м. 
(вул.Зарицького, 31).



Інвестиції

ТзОВ «Озон» здійснив прибудову офісних приміщень на 
вул. Комарнівська, 66 Б (загальна площа - 200,44м2) та 
добудову складу дозрівання і зберігання бетонних виробів 
( до існуючого) за цією ж адресою (площа 1074,38м²)



Інвестиції

БК «Добре житло» продовжило будівництво другого 
багатоквартирного житлового на вул.Чорновола на 111 квартир 
(загальна площа - 7128 м²)



Дякую за увагу!


