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Вступ
Відповідно до рішення Городоцької міської ради від 27.04.2017 №773
«Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Городок
Львівської області на 2017 рік», робота виконавчого комітету Городоцької
міської ради була спрямована на забезпечення першочергових потреб
мешканців міста з виконанням пріоритетних завдань Програми.
Міська рада дотримується тактики, відновлення дорожнього покриття
вулиць, на яких повністю збудовано інженерні мережі, тому з метою підготовки
до капітального ремонту у 2018 році, у звітному періоді було проведено
капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул.Шевченка, розпочато
капітальний ремонт водопроводу вул.Яворницького, Гоголя, Мартовича.
Послідовно облаштовуючи вулиці мікрорайонів міста, проведено
капітальний ремонт міської дороги на вул.Л.Українки з використанням
бруківки.
Міською радою підтримано ініціативу мешканців вул.Винниченка та
влаштовано каналізацію на цій вулиці із залученням співфінансування людей.
Варто відзначити, що у 2017 році вдалось нарешті розпочати вирішення
однієї з найболючіших проблем міста, а саме: ремонт міської дороги на
вул.І.Франка (територія, що прилягає до колишнього продуктового ринку
Газда-3). Через неправомірні дії Городоцької РСС, колишнього орендаря
земельної ділянки, не вдалось облаштувати парковку на місці ринку.
Завдяки системній роботі із проведення капітальних ремонтів найбільш
зношених ділянок водопроводу міста, до кінця року вдалось досягнути
зменшення втрат води, тобто за 2017 рік придбано води на 73951куб.м менше,
при зниженні реалізації на 48050 куб.м у порівнянні з 2016 роком.
У 2017 році Городоцька міська рада перемогла в обласному конкурсі
мікропроектів по трьох об’єктах, а саме:
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Валова, Нижні Пасіки,
Гоголя, Мартовича, Яворницького в м.Городок Львівської області»;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Огієнка, Стасюка,
Озаркевича в м.Городок Львівської області»;
- Влаштування дитячо-спортивного майданчика на вул.Львівській
(мікрорайон Довжанка) в м.Городок Львівської області.
З метою забезпечення цільового використання земельних ділянок
громади міста, для розвитку соціальної інфраструктури міста у 2017 році
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відведено в комунальну власність територіальної громади м.Городка в особі
Городоцької міської ради 8 земельних ділянок: Розпочато інвентаризацію
земель міста, яку заплановано завершити у 2018 році. За її результатами будуть
визначені, вільні земельні ділянки, які можуть бути використані для потреб
громади.
До основних досягнень звітного року можна сміливо віднести послідовну
роботу щодо належного функціонування спорту в місті. Для цього зреалізовано
ряд заходів, зокрема, здійснено капітальний ремонт спортивного корпусу
стадіону «Колос»; виготовлено проектну документацію на облаштування
трибун та бігових доріжок на міському стадіоні; як гуманітарну допомогу
отримано від міста Ніско 200 крісел для трибун; в рамках обласної програми
«Спортивний майданчик» на території стадіону «Колос» по вул. Шевченка, 7
встановлено тренажерне обладнання; продовжувалась систематична робота
щодо створення нових спортивних секцій та залучення якнайширшого кола
дітей та молоді до занять у них.
Основою прийнятої на 2017 рік Програми стало 20 галузевих програм
(Додаток 1), фінансування заходів яких і лягло в основу виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку міста Городок на 2017 рік.
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1.Основні показники розвитку економіки міста Городок
1.1.Промисловість

Місто Городок є промислово розвинутим райцентром Львівщини. На
території нашого міста розташовані підприємства, що відіграють вагому роль у
економічному розвитку всього регіону. Це зокрема і підприємства, що успішно
працюють на експорт: ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Бадер Україна», ТзОВ
«Інсталпласт-ХВ», ДП «Сан-Гарден», ТОВ «Хінкель-Когут», а також знані на
території всієї України ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Писанка»,
ТОВ«Абсолютний стандарт». Вищезгадані підприємства забезпечують високий
рівень оплати праці, і як наслідок соціальну захищеність своїх працівників,
городківчан і не тільки.
У 2017 році тринадцятьма промисловими підприємствами «великого
кола» міста реалізовано промислової продукції на суму 2 029 057,92тис.грн., та
сплачено податків до бюджетів усіх рівнів 59 995,916 тис.гривень.
Варто відзначити, що до міського бюджету м.Городка із загального
обсягу сплачених податків, відповідно до Бюджетного кодексу, надходить лише
орендна плата за землю, земельний податок (надходження від промислових
підприємств по цих податках у 2017 році склали 430,3тис.грн.), податок на
транспорт (надходження у 2017 році склали 138,019тис.грн.), екологічний
податок та податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
(106,333тис.грн.). Всі інші податки від діяльності розташованих на території
міста підприємств сплачуються до бюджетів інших рівнів. Фактично найбільша
частка у структурі податків сплачених промисловими підприємствами міста
належить податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте він перераховується
до районного, обласного та державного бюджетів у співвідношенні
60%:15%:25%.
2. Житлово-комунальне господарство
Пріоритетними завданнями програми інвестиційного розвитку і програми
ЖКГ та благоустрою м. Городка насамперед є:
забезпечення стабільного та якісного водопостачання та
водовідведення в місті;
благоустрій і підтримка в належному стані доріг комунальної
власності;
реконструкція та розширення мережі зовнішнього освітлення міста;
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проведення ремонтних робіт багатоквартирних житлових будинків,
які перебувають на балансі КП «МКГ»;
сприяння формуванню ОСББ.
На обслуговуванні КП «МКГ» перебуває 114 багатоквартирних будинків
(1712 квартир). Впродовж 2017 року власниками квартир сплачено
1174,00тис.грн квартплати. З метою забезпечення належного функціонування
комунального підприємства, та надання якісних послуг населенню, у 2017 році
закуплено запчастини до автомобіля КАМАЗ на 120 тис.грн та колеса до
екскаватора. З метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду,
придбано щітку та відвал до екскаватора.
У звітному періоді надано фінансову допомогу КП «МКГ» на санітарну
очистку міста та вивезення сміття з вулиць та міського кладовища, а також інші
видатки на загальну суму 1622,13 тис.грн., що значно перевищує видатки 2016
року.
В рамках фінансової підтримки комунального підприємства, проведено
фінансування на виготовлення технічних паспортів багатоквартирних будинків
(20 одиниць) вул.Авіаційна, 120, 120а, 24, 30, 58, 41, 112, 115, 116, 117, 28, 121,
113, 33, 31, 23, 40, вул.Чорновола, 4, 6, вул.Шкільна, 1. Вартість виконаних
робіт 146,237 тис.грн. Проведено поточний ремонт 2-х дахів (вул.Л.Мартовича,
21, Львівська, 92б), замінено 4 насоси підкачки води в багатоквартирних
житлових будинках на вул.Павлика (№4,6,8,12) на загальну суму 109,6
тис.гривень.
Впродовж 2017 року за всебічного сприяння міської ради було створено 4
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
2.1.Водопровідно-каналізаційні мережі
На виконання завдань Програми СЕКР на 2017 рік та з метою
забезпечення належного водопостачання і зменшення технічних втрат, в даній
галузі виконано наступні завдання:
1.
Впродовж 2017 року оперативно ліквідовано 123 аварії: на водогоні
Будзень ІІ-Поріччя — 24, Поріччя-Комарно — 19, на водопровідних мережах
м.Городка — 73, с. Лісновичі — 7.
2.
Проведено капітальний ремонт:
2.1. ділянки водопроводу на вул.Шевченка – 951,143 тис.грн.
2.2. магістрального водогону Будзень II-Городок на ділянці від ПК 4016 до ПК52+35» - 581,312 тис.грн. (454 м.п. Ø 200 мм);
2.3. Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул.Яворницького,
Гоголя, Мартовича в м.Городок Львівської області – 189,71тис.грн.
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3.
Проведено роботи по ―Будівництву мережі водопроводу в кварталі
індивідуальної забудови (вул. Маковея, Самчука, Басараб), довжиною 200м.п.,
Ø 110 мм, довжиною 280 м.п. Ø 63мм, загальна вартість робіт 170,1 тис.грн
(128тис.грн кошти міського бюджету).
3. Замінено 36 м.п водогону БудзеньІІ-Городок Ø200мм, встановлено
регулятор тиску та 4 засувки, на суму 100,0тис.грн (кошти КП ВКГ і міського
бюджету).
4. Поточний ремонт мережі водопроводу стадіону по вул. Шевченка,7
м.Городок Львівської обл. на суму 25,189тис.грн (кошти міського бюджету).
5. Проведено роботи по заміні врізок абонентів в рамках виконання робіт
по капітальному ремонту водопроводу на вул. Шевченка в м.Городок
Львівської обл.‖ 909 м.п. труби на суму 81,519 тис.грн.
6. Поточний ремонт водопроводу по вул. Підгір`я 1, замінено 10 м.п. Ø
200 мм, на суму 25тис.грн (кошти КП «Городоцьке ВКГ»);
8. Поточний ремонт водопроводу буд.120 вул. Авіаційна, замінено 80м.п.
Ø50мм, на суму 20тис.грн (КП «Городоцьке ВКГ»);
9. Обладнання ВНС вул. Авіаційна автоматичною шафою керування
насосом підкачки води, на суму 79,981тис.грн (кошти міського бюджету), що
дозволяє зекономити 6,5тис.грн. по споживанню електроенергії та 20,00тис.грн.
заробітної плати щомісячно.
За результатами роботи 2017 року вдалося зменшити втрати води на
13,5% (від 54,9% в січні до 41,4% в грудні). Тобто за 2017 рік придбано води на
73951 куб.м менше, і реалізовано на 48050 куб.м менше в порівнянні з 2016
роком.
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Втрати 2017 рік

Втрати 2016 рік

Рис.1 Порівняння втрат води 2016-2017рр
7

Як видно із візуалізації даних, суттєвого зменшення втрат води вдалось
досягнути в кінці 2017 року, зокрема завдяки проведеному капітальному
ремонту магістрального водогону Будзень II на ділянці від ПК 40-16 до
ПК52+35 (через річку), встановленню обладнання ВНС вул. Авіаційна
автоматичною шафою керування насосом підкачки води та регуляторів тиску.
Це свідчить, що обрана міською радою тактика інвестування у зміцнення
інженерних мереж (в місцях, які найбільше цього потребують) дає результати.
З метою забезпечення належного водовідведення:
1. Виконано роботи по каналізуванню житлових мікрорайонів м.Городок,
Львівської обл. V етап, вул.Підгір’я, Дорошенка, Сагайдачного, Шашкевича,
Хоткевича, Шевченка, Окружна, Галицька, Коновальця – 113,35тис.грн.;
2. Проведено ―Будівництво ливненої каналізації на вул.Івасюка в
м.Городок Львівської обл.‖ на суму 107,523тис.грн.;
3. Проведено роботи по ―Каналізуванню житлових будинків на
вул.Винниченка в м.Городок Львівської обл.‖ на суму 1326,107 тис.грн.(в т.ч.
внесок громади 61,426тис.грн.);
4. Ліквідовано 4 прориви напірної каналізаційної мережі в м.Городок.
5. Проведено 187 прочищень каналізаційних мереж в м.Городок;
6. Впродовж 2017 року надано послуг по вивезенню нечистот — вивезено
1188 бочок, з них:
- населенню — 990
- іншим споживачам —198
7.
Проведено
поточний
ремонт
ливневої
каналізації
між
багатоквартирними житловими будинками по вул.Шептицького в м.Городок
Львівської обл. на суму 21,468 тис.грн.;
8.
Проведено
поточний
ремонт
каналізаційної
мережі
по
вул.Вербицького, замінено 18м.п. труби Ø200мм, на суму 25,0 тис.грн (власні
кошти КП «Городоцьке ВКГ»);
9. Проведено роботи по очищенню біоставків на очисних спорудах на
суму 49,990тис.грн. (кошти міського бюджету);
10. З метою недопущення аварійного скиду неочищених стоків у річку,
закуплено обладнання для ремонту системи аерації і повітродувок очисних
споруд: аератори і повітроподаючий стояк на суму 119,366тис.грн. (кошти
міського бюджету). Монтаж придбаних матеріалів здійснено силами КП
«Городоцьке ВКГ».
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2.3.Капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення
З метою підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів
зовнішнього освітлення, забезпечення якісного утримання об’єктів зовнішнього
освітлення, покращення криміногенної ситуації в місті, та впровадження
енергозберігаючих технологій і обладнання, у 2017 році зусилля міської влади
були спрямовані на реалізацію проектів спрямованих на освітлення вулиць
міста. У зв’язку з цим реалізовано наступні проекти:
реконструкція вуличного освітлення по вул. Я.Мудрого в м.Городок
– 188,945тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення по вул. Валова, Нижні Пасіки,
Гоголя, Мартовича, Яворницького в м.Городок – 374,84 тис.грн, в т.ч. обласний
бюджет – 180,885тис.грн, районний бюджет – 82,873тис.грн., місцевий бюджет
– 77,082 тис.грн., внесок громади 34,00тис.грн;
реконструкція вуличного освітлення по вул. Огієнка, Стасюка,
Озаркевича в м.Городок – 399,577 тис.грн, в т.ч. обласний бюджет –
193,254тис.грн., районний бюджет – 82,855тис.грн., міський бюджет –
89,468тис.грн., внесок громади – 34,00тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення по вул. Скітник м.Городок –
355,761 тис.грн.;
реконструкція вуличного освітлення по вул. Заводська –
130,683тис.грн.;
поточний ремонт вуличного освітлення вулиць міста на суму –
442,101тис. грн.
У звітному році виготовлено ПКД на «Електропостачання кварталу
комплексної забудови по вул.Героїв Крут м.Городок, Львівської області» 42,896 тис.грн. та «Електропостачання кварталу комплексної забудови по К4в
районі вул.Чорновола-Артищівська-Підгір’я м.Городок Львівської області» 49,301тис.грн.
Впродовж року закуплено та встановлено 203 LED світильники, 129 з них
використано на роботи пов’язані із реконструкцією вуличного освітлення, 74 на поточний ремонт вуличного освітлення міста. Всього у 2017 році змонтовано
8,14км. мереж вуличного освітлення, в т.ч. 6,7 км. – реконструкція, 1,44 км. –
поточний ремонт.
У звітному році проведено ремонт 206 вуличних світильників на 28-ох
вулицях міста.
Також у 2017 році встановлено пристрій компенсації реактивної
електроенергії в системі пульт керування вуличного освітлення ТП-28
(вул.Чорновола), що дає змогу зменшити оплату за використану електроенергію
до 4 тис.грн. впродовж одного місяця. У 2017 році за спожиту електроенергію
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сплачено (вуличне освітлення) 1095,9тис.грн. Споживання електроенергії у
2017 році склало 605 868 кВт, що на 6 252 кВт менше ніж у 2016 році, це
обумовлено режимом економії у нічний час, а також завдяки встановленню
енергоефективних LED світильників.
Споживання електроенергії на вуличне освітлення
2015

2016

2017

571749

564956

494573,7

Вуличне освітлення (кВТ)

Рис.2 Динаміка споживання електроенергії вуличним освітленням міста у
2015-2017рр.
2.4.Дорожнє господарство
капітальний ремонт міської дороги на вул. Шкільна –
110,785тис.грн. (ТОВ «Тройдбуд»);
капітальний ремонт міської дороги на вул. І.Франка –
1008,322тис.грн. (ТОВ «Тройдбуд»);
капітальний ремонт міської дороги по вул. Яворівська –
1945,334тис.грн., дорожнє покриття – 3761м2 , тротуари – 479м2 (ТзОВ БК
«Білдерпоінт»);
капітальний ремонт міської дороги по вул. Л.Українки в м. Городок
Львівської області – 2666,59 тис. грн. в т.ч. кошти обласного бюджету –
1000,00тис.грн; дорожнє покриття – 3349м2 , тротуари – 1053 м2 (ТзОВ БК
«Гарандспецбуд ЛТД»);
капітальний ремонт міської дороги на вул. Коцюбинського в
м.Городок – 255,049 тис. грн. (ТОВ «Тройдбуд»);
капітальний ремонт заїзду між багатоквартирними житловими
будинками по вул.Чорновола, 10-14 м.Городок – 572,232 тис.грн.;
капітальний ремонт тротуару по вул. Скітник м. Городок Львівської
області – 640,063 тис.грн. (ТОВ «Тройдбуд»);
капітальний ремонт площі на вул.Львівська в м.Городок –
188,849тис.грн.(школа-гімназія №2, субвенція з районного бюджету);
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поточний ремонт дороги на вул. Підгір’я – 188,00 тис. грн.;
поточний ремонт дороги на вул.Чорновола в м. Городок 197,00тис.грн.;
поточний ремонт міської дороги на вул.І.Франка (ПК8+05ПК11+10) в м. Городок – 199,00 тис.грн.;
поточний ремонт міської дороги на вул.Комарнівська в м. Городок
– 389,989 тис.грн.;
поточний ремонт міської дороги на вул.Шевченка в м. Городок –
187,860 тис.грн.;
поточний ремонт міської дороги на вул.Артищівська в м. Городок
області – 119,999 тис.грн.;
Здійснено поточний та ямковий ремонти інших вулиць міста на суму
622,103 тис.грн.
Виготовлено технічні паспорти трьох доріг, що на вулицях Грушевського,
Л.Українки, Чорновола на суму 22,5 тис.грн.
Варто відзначити, що реалізація заходів щодо утримання доріг міста у
звітному періоді була обмежена у зв’язку із змінами у містобудівному
законодавстві, що вступили в дію 10.06.217 року, відповідно до яких виконання
робіт категорії складності СС2 вимагає обов’язкової наявності ліцензії у
виконавця робіт. Більшість підрядних організацій таких ліцензій не мало, їх
отримання зайняло деякий час.
У зв’язку із збільшенням фінансування на проведення ремонтів доріг
загалом по Україні у 2017 році, міська рада зіткнулась із дефіцитом підрядних
організацій. Впродовж п’яти місяців зусилля керівництва міської ради, зокрема
першого заступника міського голови, були спрямовані на пошук виконавця
робіт, проте підрядники відмовлялись, аргументуючи це малим обсягом робіт,
та сумарно не великим обсягом фінансування. Лише під кінець сезону вдалось
знайти фірму, що взялась за виконання робіт по поточному та капітальному
ремонту доріг міста.
3.Земельні відносини та ОНПС
3.1. Земельні відносини
На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста Городок на 2017 рік та Програми розвитку земельних відносин на
території м.Городка на 2016-2017 роки у 2017 році реалізовано наступні заходи:
1.Відведено в комунальну власність територіальної громади м.Городка в
особі Городоцької міської ради 8 земельних ділянок:
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площею 0,6438 га на вул. Зарицького, 32 для будівництва дитячого
дошкільного закладу;
площею 0,4197 га на вул. Чорновола для створення парку «800річчя м.Городка»;
площею 0,0341 га на вул. Чорновола, 2 для обслуговування
нежитлової будівлі, контори КП «Городоцьке ВКГ»;
площею 0,2931 га на вул. Чорновола, 10-а для обслуговування
нежитлових будівель КП «Міське комунальне господарство»;
площею 0,4310 га на вул. Підгай, 51-а для обслуговування
спортивно-оздоровчого комплексу «Підгай»;
площею 0,0920 га на вул. Львівській, 729 для обслуговування
Народного Дому «Довжанка»;
площею 0,0608 га на вул. І.Франка для обслуговування
продуктового ринку;
площею 0,0073 га на вул. І.Франка для обслуговування нежитлової
будівлі.
2.Підготовлено матеріали для оформлення права комунальної власності
по наступних земельних ділянках (проекти відведення на погодженні):
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
1,8 га для влаштування кладовища на вул. Львівській (Довжанка) за межами
населеного пункту м.Городка;
проект землеустрою щодо відведення в комунальну власність
земельної ділянки площею 0,42 га на вул. Івасюка для продажу на земельних
торгах під будівництво складських приміщень;
3.Розроблено детальні плани території по наступних об’єктах:
для організації кварталу індивідуальної житлової забудови в
мікрорайоні вулиць Будзановського-Стасюка-Озаркевича (затверджений);
для облаштування алеї пам’яті та автостоянки на вул. Січових
Стрільців (біля міського кладовища);
для обслуговування нежитлової будівлі неврологічного відділення
Городоцької ЦРЛ на вул.Я.Мудрого, 2;
для будівництва кварталу садових будинків для учасників АТО за
межами населеного пункту м.Городка;
для обслуговування складських приміщень на вул. Авіаційній, 123,
124;
для облаштування кладовища на вул. Авіаційній.
Відповідно до ст.128 Земельного кодексу України за рахунок авансових
внесків, сплачених покупцями земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, проведено експертну грошову оцінку 17-ти земельних ділянок та
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продано у приватну власність 12 ділянок на загальну суму 796,337тис.грн. 2
земельні ділянки на суму 1 711,157 тис.грн. продані з розтермінуванням
платежів на 2 роки, договори купівлі-продажу по них будуть укладатися після
сплати 50% від їх вартості. Від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення у 2017 році до міського бюджету
надійшло 1 272, 918 тис.грн.
Важливою складовою дохідної частини міського бюджету є орендна
плата за землю та земельний податок. Від орендної плати за землю у 2017 році
до міського бюджету надійшло 3 105,099 тис.грн., що на 30,162тис.грн. більше,
ніж у 2016 році та складає 109,2 % від запланованих надходжень.
Окремо слід зазначити, що внаслідок роботи за участю виконавчого
комітету міської ради впродовж 2017 року були укладені (чи пролонговані) такі
попередні договори на право користування земельними ділянками до укладення
договорів оренди:
- ТзОВ АПП «Львівське» на земельні ділянки на вул. Комарнівській, 66,
66-а, 66-г, 66-д, 66-к загальною площею 16,7450 га та на вул. Заводській, 14
площею 3,87 га;
- ФО-П Канафоцький Я.-І.І. на земельну ділянку на вул. Львівській,
38«м» площею 0,1000 га;
- ФО-П Садов’як Т.М. на земельну ділянку на вул. Львівській, 38 «л», «ж»
площею 0,3698 га;
- Максимович І.Є. на земельну ділянку на вул. Валовій, 26 «а» площею
0,1200 га;
- Попко М.С. на земельну ділянку на вул. І.Франка, 71 площею 0,3000 га;
- Витошко В.С. на земельну ділянку на вул. Львівській, 8 площею
0,0036га;
- Галів Л.А. на земельну ділянку на вул. В.Чорновола, 2 «б» площею
0,1000 га;
- Нечипоренко В.В., Нечипоренко О.С. на земельну ділянку на
вул.Перемишльській, 8/5 площею 0,0150 га;
- ФО-П Роговська С.Д. на земельну ділянку на вул. Перемишльській, 8/3
площею 0,0160 га;
- ФО-П Рожак В.С. на земельну ділянку на вул. Залізничній, 12 площею
1,2 га.
У 2017 році відділом підготовлено 3 земельні ділянки комунальної
власності для продажу на земельних торгах:
площею 0,2794 га на вул. В.Чорновола, 8-к для будівництва та
обслуговування ринку сільськогосподарської продукції із торговими
павільйонами, адміністративним блоком, лабораторією;
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площею 0,3681 га на вул. Григоренка, 21 для будівництва та
обслуговування
спортивно-оздоровчого
комплексу
з
спортивними
майданчиками;
площею 0,0273 га на вул. Григоренка, 22 для будівництва та
обслуговування дитячого кафе з дитячим майданчиком.
03.07.2017 проведено земельні торги у формі аукціону з продажу
вищезазначених ділянок. Продано найменшу – площею 0,0273 га при стартовій
ціні 83,991 грн. за 100,789 грн. По двох інших ділянках торги не відбулись у
зв’язку з відсутністю учасників. При повторному винесенні цих ділянок на
торги 15.09.2017, торги не відбулись по тій самій причині. Оскільки експертна
грошова оцінка цих ділянок ще дійсна, вирішено ще раз винести їх на торги на
початку 2018 року, у випадку відсутності учасників, винести на розгляд сесії
питання про зміну умов продажу – з продажу права власності на продаж права
оренди земельних ділянок.
Постійно ведеться робота щодо забезпечення земельними ділянками
учасників АТО. Заведено окремий реєстр заяв учасників АТО як на виділення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, так і
для ведення садівництва. Станом на 01.01.2018 обліковано 252 учасники
бойових дій АТО, які звернулись із заявами про надання земельних ділянок для
ведення садівництва (за межами населеного пункту м.Городка), 167 заяв про
надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво.
Впродовж року рішенням сесії учасникам АТО надано у приватну власність 2
земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва:
Собешкевичу І.П. – площею 0,0600 га на вул. Вергуна, 24;
Равському В.М. – площею 0,0781 га на вул. Біласа, 42.
Надано дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
для передачі у власність земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва на вул. Будзановського 18-ти учасникам АТО. Погоджено
рішенням сесії надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства за межами міста 12-ти учасникам АТО.
На сесії міської ради 09.11.2017 прозвітовано про проведену у 2017 році
роботу з інвентаризації земель, яка проводиться з залученням спеціаліста
відділу державної реєстрації та надання адміністративних послуг. За основу для
проведення інвентаризації земель взято дані Державного земельного кадастру,
на основі яких опрацьовано інформацію про понад 5000 земельних ділянок і
сформовано її в табличній формі (формату EXEL) повулично в наростаючому
порядку із зазначенням інформації про власника земельної ділянки
(землекористувача), його ідентифікаційного коду, кадастрового номера
14

земельної ділянки, її площі, адреси, цільового призначення та підстави набуття
прав на земельну ділянку.
Завершальний етап робіт з інвентаризації земель заплановано на 2018 рік.
За його результатами на оновленому планово-картографічному матеріалі з
нанесеними земельними ділянками з Державного земельного кадастру і старих
державних актів будуть визначені земельні ділянки, на які не оформлені
правовстановлюючі документи, земельні ділянки, які не використовуються або
використовуються не за цільовим призначенням, неуспадковані земельні
ділянки, вільні земельні ділянки, які можуть бути використані для потреб
громади.
3.2.Охорона навколишнього природного середовища
Для покращення санітарного та екологічного стану м. Городка, на
виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища
м.Городка на 2015-2017рр.» та «Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Городка на 2017 рік» впродовж 2017 року
проведені наступні види робіт:
ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища на вул. Григоренка
(69,697тис.грн.);
санітарна очистка майданчиків для збору твердих побутових відходів
на вулицях м. Городка 24,5 тис.м.куб. (44,608тис.грн);
видалення 59 аварійних дерев (148,361 тис.грн.)
формувальне обрізання крони 47 дерев (43,618 грн.)
косіння трави та обрізання кущів в центральній частині міста та на
вул. Авіаційній, Українській, Львівській, Валовій, Мартовича, Парковій,
Яворницького, Перемишльській, Січових Стрільців, Чорновола, Коцюбинського,
Короткій, Підгай (51,938тис. грн.);
очищення та прибирання центральної дороги від грунтових наносів,
піску та шлаку (19,999тис.грн);
поточний ремонт турнікетів на вул. Львівській та Перемишльській
(9,979тис.грн.)
утримання доріг в зимовий період (168,3 тис.грн.)
Вивіз твердих побутових відходів з території міста здійснює ТОВ «АВЕ
Львів».
З метою переходу на індивідуальний збір ТПВ, міською радою у 2017
році придбано 500 індивідуальних контейнерів об’ємом 120л. Станом на
01.01.2018 мешканцям міста видано 107 контейнерів.
На території громади знаходиться близько 1097 (станом на 01.01.2018)
індивідуальних контейнерів (107 контейнери міської ради, 192 – мешканців
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міста, 905 – контейнери ТОВ «АВЕ Львів») та 93 контейнери загального збору
(з них 20 – контейнери міської ради на вул.Авіаційна).
- 98 комерційних установ використовують індивідуальні контейнери (1м3
– 65, 120л. – 13, 240л. – 20).
На території міста встановлено 37 контейнерів для роздільного збору втор
сировини.
Загальна потреба в контейнерах індивідуального збору ТПВ 3100 штук.
4.Ринок споживчих товарів та послуг
Станом на 01.01.2018 року у місті функціонує:
- підприємств громадського харчування (кафе) – 17 од. в т.ч; 2 піцерії та
1 їдальня.
- перукарень – 10 од.;
- аптек – 9 од.;
- квіткових магазинів – 4 од.;
- автомайстерень – 8 од.
- один супермаркет
- продуктових магазинів - 32 од.
Найбільша частка малих підприємств це заклади торгівлі. На другому
місті по кількості підприємства сфери обслуговування. На кінець 2017 року в
місті функціонувало 60 СПД, які надають побутові послуги населенню.
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Рис.3 Структура ринку послуг міста
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У 2016 році закінчився договір оренди земельної ділянки КП ―Газда-3‖,
що використовувалась для розміщення продуктового ринку міста. У зв’язку з
неналежним утриманням території ринку, відсутністю будь-яких дій з розвитку
та покращення його інфраструктури, договір оренди не продовжено. На даний
час триває судова справа стосовно самовільного захоплення земельної ділянки
Городоцькою РСС.
У звітному році здано в експлуатацію новий ринок змішаного типу по
вул.І.Франка «Мрія». На ринку облаштовані місця для безкоштовної торгівлі
городиною та продукцією власного виробництва городківчан та жителів
району, а також павільйони для підприємців, що відповідають усім вимогам
торгівлі продовольчими товарами.
Спільно з працівниками Городоцького відділення поліції регулярно
проводились рейди щодо перевірки приринкової території та площі перед
міським універмагом на предмет незаконної торгівлі. За результатами
перевірки на порушників складено 15 протоколів про адміністративну
відповідальність згідно ст. 160 Кодексу України про адміністративні
порушення - «торгівля з рук у невстановлених місцях».
Підготовлено та роздано 31 письмове попередження власникам торгових
павільйонів, які розташовані на приринковій території по вул. І.Франка, щодо
заборони здійснювати торгівельну діяльність на даній території.
5.Інвестиційно-будівельний комплекс
У 2017 році на виконання заходів Інвестиційної програми використано
12572,867 тис.грн. і програми ЖКГ та благоустрою м.Городок 8815,749тис.грн.
Роботи виконувались у галузі дорожнього господарства, водопостачання
та водовідведення, вуличного освітлення міста, покращення житлового фонду
та інші заходи.
Завдяки участі в обласному конкурсі мікропроектів було зреалізовано два
проекти по вуличному освітленню міста: «Реконструкція вуличного освітлення
по вул. Валова, Нижні Пасіки, Гоголя, Мартовича, Яворницького м.Городок» –
374,84 тис.гривень та «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Огієнка,
Стасюка, Озаркевича в м.Городок» – 399,577 тис.гривень.
Продовжено роботи з виготовлення проектних документацій для
виконання інших нагальних робіт у місті, зокрема виготовлено чотирнадцять (в
тому числі коригування) ПКД та проведено експертизу проектів на загальну
суму 1009,965 тис.грн.
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У 2017 році здано в експлуатацію 24 об’єкти будівництва (зареєстровано
20 декларацій про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до I-III
категорії складності та 4 Сертифікати про відповідність закінченого
будівництвом об’єкта) роботи по яких були виконані впродовж 2016-2017
років.
Варто відзначити динаміку житлового будівництва у місті. У 2017 році
БК «Добре житло» здано в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок
на вул.Чорновола, 22 (28 однокімнатних, 28 двохкімнатних та 14 трикімнатних
квартир, загальна площа - 3600 м2) та розпочато будівництво другого будинку
на 111 квартир (загальна площа - 7128 м2).
Громадянами міста зареєстровано повідомлень про початок будівельних
робіт (індивідуальне житлове будівництво) 58, та 46 декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації.
6.Фінансові показники
До досягнень 2017 року варто віднести виконання дохідної частини
бюджету міста, яке по загальному фонду склало 105,1 % до плану.
Фактично до загального фонду міського бюджету надійшло доходів в сумі
26624,2тис.грн. перевиконання становить 1279,1тис.грн.
У порівнянні до відповідного періоду минулого року поступлення
збільшилось на - 5644,9тис.грн., приріст склав 126,9% в т.ч. за рахунок:
- надходжень по єдиному податку – 2032,6тис.грн. приріст 135,9%;
- надходжень по податку на майно (земельний податок та оренда за землю,
транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки) – 1638,4тис.грн. приріст – 130,5 %;
- надходження по акцизному податку (з вироблених та ввезених в Україні
підакцизних товарів(продукції) Пальне та з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) – 1638,4тис.грн.
приріст -130,5 %.
Акцизний податок
Надходження по акцизному податку у звітному році відбувалось в сумах
відповідно до Порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні
та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого
самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8
лютого 2017р. № 96. Відповідні надходження склали 9357,1тис.грн. Також до
міського бюджету акцизний податок надходить з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, відповідні
надходження склали 2479,8тис.грн. Всього акцизного податку за звітний період
надійшло 11836,9тис.грн., при запланованих - 11204,3тис.грн., виконання
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105,6% (632,6тис.грн.) Надходження акцизного податку в структурі надходжень
міського бюджету становить 44,4%.
Єдиний податок
При плані 7457,2тис.грн. фактично надійшло 7680,1тис.грн., відсоток
виконання – 102,9 в структурі надходження склали 28,8 відсотка.
Податок на майно
Фактичні надходження склали 7006,6тис.грн. при планових показниках –
6578,1тис.грн., що становить -106,5% виконання плану, в структурі
надходження склали - 26,3%.
- орендна плата за земельні ділянки (юридичні особи). Всього
надходження за звітний період – 2639,7тис.грн.;
- орендна плата за земельні ділянки (СПД - фізичні особи) – 465,4тис.грн.
- земельний податок (юридичні особи) – 1031,8тис.грн.
- земельний податок (фізичні особи) -268,7тис.грн.
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
2386,4тис.грн. в структурі надходжень 8,9 %.
- транспортний податок сплачувало 5 СПД, надходження склали –
214,5тис.грн.
Неподаткові надходження
Загальна сума надходжень склала 1647,3тис.грн.;
- плата за надання адмінпослуг – 983,0тис.грн.;
- надходження від орендної плати майна що перебуває в комунальній
власності - 415,3тис.грн.;
- державне мито – 41,1тис.грн.;
- адміністративні штрафи та санкції – 113,7тис.грн.;
- інші надходження - 94,2тис.грн.
До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло
коштів в сумі 4609,3тис.грн. при плані 5191,4тис.грн. відсоток виконання 88,8,
недобір склав 582,1тис.грн. Недовиконання пов’язано із тим, що не вдалось
зреалізувати підготовлені до продажу на аукціоні земельні ділянки комунальної
власності.
Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста –
всього 2801,5тис.грн. в т.ч.: ТОВ «Танк-транс» - 548,4тис.грн., Котис Ю.І. –
46,5тис.грн., Павлусь Ю.В. - 59,4тис.грн., ТОВ «Побутсервіс» - 17,7тис.грн.,
ЗАТ «Еталон» - 165,3тис.грн., БК «Добре житло» -554,3тис.грн., ФОП Рожак
В.С. - 78,5тис.грн., ТОВ «Яблуневий Дар» - 2,0тис.грн., ТОВ «Термо-Ізол» 51,4тис.грн., ТОВ «ТБ Фрут Капітал» - 911,3тис.грн.; ФОП Клок А.В. 19

17,8тис.грн.; Пельц О.А. – 71,7тис.грн.; Греділь Л.О. – 57,5тис.грн.; ТОВ «Кріо»
-180,6тис.грн.;ТОВ «Танк Транс Україна» - 0,7тис.грн.
- продаж землі – 1266,9тис.грн.: ФОП Ніконорова М.Я. - 38,7тис.грн.; ТОВ
«Ятрань» - 20,1тис.грн.; Хороз М.В. – 71,4тис.грн.; ФОП Лотоцька М.М. 138,5тис.грн.; Юрова Л.Т.-19,2тис.грн.; Паращич Р.В. – 37,6тис.грн.; Крук
Л.В.- 17,1тис.грн.; ТОВ «Ельпласт-Львів» - 261,9тис.грн.; ФОП Гануляк О.Г. 14,1 тис.грн., Асеєв В.- 32,6тис.грн.; Тиравський І.Я.- 201,9тис.грн.; Солтис
І.М. – 100,8тис.грн.; Костюк І.М. – 48,8тис.грн.; Точена Л.М.-22,8тис.грн.;
Борис С.П.- 48,7тис.грн.; ТОВ «Термо-Ізол» - 123,0тис.грн.; Мелешко Л.П. –
6,0тис.грн.; Горак Н.А. – 54,8тис.грн.
- надходження по екологічному податку – 62,8тис.грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат с/г та лісогосподарського г
-ства – 23,6тис.грн.
- субвенції загального фонду(обласний бюджет) – 1432,1тис.грн.;
- субвенція по спеціальному фонду - 574,8тис.грн. в т.ч. з обласного
бюджету – 50,0тис.грн. та районного бюджету – 524,8тис.грн.
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Рис.4 Аналіз фінансування у 2016-2017рр.
За рахунок субвенції державному бюджету (Програма матеріальної
підтримки
діяльності
правоохоронних
органів)
придбано
сервер
автоматизованого місця та 6 камер відеоспостереження, які розташовані:
вул.Львівська – навпроти АЗС «БРСМ», ТзОВ «Архбуд» на перехресті вулиць
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Львівська – Яворівська, майдан Гайдамаків – поворот на вул.Паркова, початок
вул. Перемишльська за мостом, вул. Перемишльська перед залізничним
переїздом та на перехресті вулиць Комарнівська – Авіаційна.
Разом доходи міського бюджету за 2017 рік склали 34889,4тис.грн. в т.ч.
доходи загального фонду – 26624,2тис.грн. та спеціального фонду –
4609,3тис.грн., неподаткові надходження - 1649,0тис.грн., субвенції –
2006,9тис.грн.
З метою збільшення обсягів надходжень до міського бюджету було
здійснено наступні заходи:
- проведено повну інвентаризацію житлової та нежитлової нерухомості по
громадянах та суб’єктах підприємницької діяльності, відповідні відомості
передано до ДФС з метою забезпечення надходжень податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки до бюджету міста Городка. Для вручення
податкових рішень-повідомлень по сплаті даного податку були залучені
працівники КП «Городоцьке ВКГ»;
- розпорядженням міського голови створено комісію щодо інвентаризації
суб’єктів підприємницької діяльності на території міста, з метою збільшення
надходжень по місцевих податках і зборах, а саме: акцизного податку з
роздрібного продажу підакцизних товарів, єдиного податку, земельного
податку, орендної плати за землю та податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки. У 2017 році проінвентаризовано СПД на майдані
Гайдамаків;
- рішенням сесії Городоцької міської ради збільшено ставку орендної
плати за землю з 5 до 6% і земельного податку з 1,5% до 2%.
7. Соціальна та гуманітарна сфера
7.1.Соціальне забезпечення
Впродовж 2017 року у виконавчий комітет Городоцької міської ради
надійшло 1405 листів від різних установ та організацій та 1356 звернень
громадян, з яких 133 - колективні заяви, 84 - депутатські звернення, які в
основному стосувались питань житлово-комунального господарства,
благоустрою та питань екології.
Звернення (1356) розподілились по наступних сферах життєдіяльності:
земельні питання – 637 (рішенням сесії задоволено орієнтовно 281
заяви, інші заяви на контролі у відділі земельних ресурсів та ОНПС, також
заявникам надано відповіді та акти )
про надання матеріальної допомоги – 202 (всі заяви розглянуто та
надано матеріальні допомоги)
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заяви про вирішення земельних спорів, скарги на сусідів – 10
(заявникам надіслані відповіді)
заяви по приватизації квартир, будинків – 12 (прийнято рішення
виконкому )
з екологічних питань – 63 , інші питання.
Впродовж 2017 року видано: 103 довідки-характеристики, 5865 довідок
про склад сім’ї та реєстрацію, видано 247 актів обстеження житлово-побутових
умов мешканців міста для надання матеріальних допомог та для оформлення
субсидій.
Міським головою здійснено прийом близько 200 осіб та груп осіб (у
прийомний день понеділок).
Мешканцям міста впродовж року надано матеріальних допомог на суму
407,3 тис.гривень, з них 37,4 тис.грн допомоги на поховання (17 осіб).
Городоцьким РЦЗ зареєстровано упродовж 2017 року 530 безробітних
городківчан. У звітному році подано 1462 вакансії: швачка, менеджери,
плодоовочівник, оператор котельні, електрогазозварник, слюсар-ремонтник,
слюсар з механоскладальних робіт, токар, контролер якості, комплектувальник,
державні службовці та ін. Працевлаштовано 252 мешканці м.Городка.
Варто відзначити придбання на умовах співфінансування квартири для
учасника АТО В.Смілки на яке з міського бюджету було виділено
119,488тис.грн.
Впродовж звітного періоду міськвиконком зосередив увагу на вирішенні
ряду соціально-гуманітарних проблем нашого міста. В повному обсязі
виконано програму проведення заходів з відзначення державних, національних,
професійних, релігійних свят та мистецьких заходів у м. Городку на 2018 р.
Фінансування заходів відбувалося із залученням спонсорських коштів
соціально-відповідального бізнесу.
Міськвиконком активно співпрацює і з громадськими організаціями
міста, підтримуючи їх ініціативи. Зокрема, надано матеріальну допомогу
членам таких організацій як «Союз. Чорнобиль. Україна», Асоціації інвалідів,
Товариству захисту дітей-інвалідів, Всеукраїнському об’єднанню ветеранів,
громадській організації «Городоцька спілка соціального захисту бійців АТО та
сімей загиблих». Спільно із керівництвом суспільно-культурних товариств
„Лемківщина‖, „Надсяння‖, „Холмщина‖, райрадою та райдержадміністрацією
на високому рівні організовано проведення фестивалю-конкурсу «Пісні
незабутого краю». За підтримки мерії попереднього року зорганізовано
проведення для одиноких городківчан великодній сніданок, діти-інваліди мали
можливість безкоштовно переглянути циркові вистави у місті, виконано ряд
інших соціально спрямованих заходів.
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За матеріальної підтримки благодійників проведено тематичні вечори
працівниками Народного Дому такі як зустріч Нового року за старим стилем на
вул. Авіаційній, проведено свято до Дня Матері «Мелодія сердець», дитячий
фестиваль пісні «Городоцькі надії». Міськвиконкомом зорганізовано
проведення Дня міста Городка, взято участь в організації та відзначенні Дня
Конституції, Дня Незалежності, Дня Захисника України, Дня збройних сил
України та Дня волонтера.
7.2.Освіта
У школах міста навчається 2361 учень. Кількість дітей від 0 до 3 років у
м.Городок – 616 дітей.
Нагальним для міста залишається питання недостатнього забезпечення
дітей дошкільною освітою. Станом на 1 січня 2018 року у закладах довкілля
міста навчається 707 дітей. На звітну дату потреба в місцях у відповідних
закладах становить 272 місця, у розрізі ДНЗ:
ДНЗ ясла-садок №3 «Барвінок» - 119.
ДНЗ ясла-садок №4 «Зернятко» - 53;
Опорний заклад Городоцький НВК №5 – 51;
ДНЗ ясла-садок №2 «Калинонька» - 49.
У вигляді субвенції районному бюджету (493,84 тис.грн.) профінансовано
наступні об’єкти освітньої сфери міста:
1.
Заміна насосу підкачки в ДНЗ №3 – 12,795тис.грн.;
2.
Придбання дверей для приміщення спортивного залу Городоцького
НВК №5 – 20,00тис.грн.;
3.
Закупівля радіаторів біметалевих секційних UP500/80 та комплектів
Ervo-Termo Favorit 1/2 з кріпленнями для Городоцької ЗОШ №3 –
150,00тис.грн.;
4.
Проведення
поточного
ремонту
харчоблоку
(заміна
електропроводки Городоцького НВК №2 корпус №2) – 49,98тис.грн.;
5.
Придбання бруківки для благоустрою подвір'я школи Городоцької
ЗОШ №3 – 179,10тис.грн.;
6.
Капітальний ремонт (заміна дерев'яних віконних та дверних блоків
на металопластикові) у ДНЗ №3 "Барвінок" в м.Городок Львівської області
вул.Запорізької Січі, 4 – 39,015тис.грн.;
7.
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт фасаду ЗОШ I-ступенягімназія, корпус №3 (школа інтернат, навчальні класи) по вул.Львівська, 4 в
м.Городок Львівської області – 14,914тис.грн.;
8.
Придбання дитячого ігрового майданчика для ДНЗ №3 групи
"Колисонька" – 28,00грн.
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Продовжуються хороші традиції співпраці і з містом і гміною Стрижів.
Ще у попередні періоди місто тісно співпрацювало у сфері екологічної освіти,
організовувало спільні спортивні змагання, обміни молоддю, брали участь у
загальноєвропейському проекті «CHARTER». Спільно із містом Стрижів
Городоцька міська рада вже вдруге бере участь у проектах «Польськоукраїнська рада обміну молоддю». Це так звані «м’які» проекти, які
фінансуються Міністерством народної освіти Польщі. Слід відзначити, що з 272
поданих проектів фінансування здобули 70, з них—два проекти за участю
Городоцької міської ради. Проекти «Молоді, активні, креативні—майстер класи
молодих лідерів» (2016), «Відкритий розум—відкрите серце—польськоукраїнські нетворкінгові тренінги» (2017), (Стрижів) «Бєжаньськогроденьський щоденник» (Краків) були успішно зреалізовані та прийняті Радою
обміну молоддю до фінансування. Повна вартість кожного з проектів—це
майже 60 тис. злотих. Участь у проектах взяло 60 учнів міських шкіл.
Обов’язковою вимогою цих проектів є участь щоразу інших учнів.
7.3.Молодіжна політика, розвиток фізичної культури та спорту
З метою всебічного розвитку молоді та активізації фізкультурнооздоровчої роботи серед усіх верств населення міста, міською владою у 2017
році проводились заходи спрямовані на підтримку обдарованих дітей та молоді
міста, а також заходи щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я
містян, шляхом розвитку спорту.
На балансі комунальної установи «Центр «Спорт для всіх» є три стадіони
(«Колос», «Авіатор», «Підгай»), три майданчики з тренажерним обладнанням
(по вул. Галицькій, по вул. Комарнівській, по вул Львівській).
У підсумку за 2017 рік вдалося зробити чимало, але найбільшими
здобутками є:
розпочав роботу гурток з кросфіту;
залучено понад 50 дітей до занять спортом, які регулярно
займаються в гуртках з важкої атлетики, тхеквондо ВТФ, гирьового спорту,
крос фіту;
проведений капітальний ремонт даху та фасаду спортивного
корпусу стадіону «Колос», там же і доробляється зал на другому поверсі
площею приблизно 60 кв.м. для потреб спорту, вартість виконаних робіт –
562,115тис.грн;
виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію
трибун та бігових доріжок на стадіоні «Колос»;
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придбано лавку для жиму, лавку для пресу та стійку для штанг для
тренажерного залу на стадіоні «Колос»;
придбано електронну систему для спортсменів тхеквондо ВТФ (два
жилети, два передавачі та базу) для відпрацювання техніки та проведення
змагань;
придбано лавку для жиму, орбітрек та велотренажер для
спортивного залу по вул. Авіаційна;
оновлено футбольні поля стадіонів по вул.Шевченка та по
вул.Авіаційна (підживлено добривами, підсіяно травою та прокатано);
придбано покриття для показових виступів та занять з єдиноборств;
передано від міської ради 200 крісел для трибун, які отримано як
гуманітарну допомогу від побратимів з м.Ніско (Польща);
зроблено ремонт водопроводу спортивного корпусу стадіону по
вул. Шевченка, 7;
придбано футбольну сітку на ворота;
відновлено майданчик для стрибків в довжину на стадіоні по
вул.Шевченка, 7;
для відновлення роботи кінозалу по вул. Паркова, 7 закуплено
проектор, ресивер, акустичні системи, мікрофонну радіосистему на загальну
суму 176, 150 тис.грн.;
встановлено туалет на стадіоні «Підгай»;
в рамках обласної програми «Спортивний майданчик» на території
стадіону «Колос» по вул. Шевченка, 7 встановлено спортивний майданчик з
тренажерним обладнанням;
замінено частину огорожі на стадіоні по вул. Шевченка, 7.
На належному рівні - виконання програми розвитку фізичної культури і
спорту м. Городка на 2017р. Фінансово підтримувались проведення футбольних
турнірів ,які організовували ФК «Городок» та ФОК «Городок», шахові турніри
та змагання з волейболу.
Завдяки участі в обласному конкурсі мікропроектів встановлено дитячоспортивний майданчик у мікрорайоні «Довжанка» - 122,162тис.грн. в т.ч.
кошти обласного бюджету – 58,01тис.грн, кошти районного бюджету –
18,610тис.грн., кошти міського бюджету – 20,866тис.грн., внесок громади –
24,676тис.грн.
У 2017 році міською радою закуплено ігрові споруди для встановлення на
чотирьох дитячих майданчиках міста, а саме: на вул. Авіаційна, 116, 119,
Шептицького, 4-6, Огієнка на суму 211,00тис.гривень.
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Профінансовано ФОК «Городок» та ФК «Городок» на суму 90,0 тис.грн
(харчування учасників команд, закупівля спортивного обладнання та
інвентаря).
8.Інвестиції
Варто відзначити, що у 2017 році до розвитку міста долучились такі
інвестори як:
- ФОП Котис Ю.І. та Павлусь Ю.В. (відкриття ринку «Мрія» змішаного
типу на вул.І.Франка),
- ТзОВ ВКК «Еталон» (проведення реконструкції з розширенням
існуючої автостанції). Здано в експлуатацію дві будівлі автостанції із
супутньою інфраструктурою (торгові площі заклади харчування).
- ТОВ «Кріо», що орендує земельну ділянку на вул.Стуса під ринок
«Острів». Інвестором 2017 році здано в експлуатацію першу чергу
Городоцького міського ринку непродуктових товарів по вул. Стуса.
ДП «Сан Гарден» розпочато будівництво нового виробничого
приміщення з метою запровадження виробництва нового виду продукції (чохли
на матраци), як наслідок збільшення кількості працівників на 100 осіб.
Також розпочато будівництво виробничо-складських та офісних
приміщень по вул.Львівська в м.Городок ТОВ «Тектум-Буд».
Побудовано та здано в експлуатацію:
- автомийку самообслуговування на 8 постів (із збірно-розбірних
конструкцій) за адресою: автомобільна дорога С 140330 Довжанка-Черляни км
0+120 (ліворуч) – гр. Пельць О.А.;
- складське приміщення по вул. Заводська, 4 - ТОВ «Термо-Ізол»,
- виставковий зал-склад на вул.Залізнична. 12 – Рожак В.С.
Проведено реконструкцію існуючих складських приміщень за рахунок
прибудови під склад вул. Львівська, 659а – ФОП Гіркова М.П.
У 2017 році ТОВ «БК Добре житло» завершено будівництво
багатоквартирного житлового будинку на: 28 однокімнатних, 28 двохкімнатних
та 14 трикімнатних квартир (загальна площа - 3600 м2) по вул.В.Чорновола, 22
та розпочато будівництво другого будинку на 111 квартир (загальна площа 7128 м2).
Інвесторами сплачено 2801,5 тис.грн пайової участі у розвитку
інфраструктури міста.
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9.Робота структурних підрозділів міської ради
9.1.Відділ державної реєстрації та надання адміністративних
послуг Городоцької міської ради.
Впродовж 2017р. відділом державної реєстрації та надання
адміністративних послуг Городоцької міської ради надано адміністративних
послуг у сфері :
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Рис.5 Динаміка надання адмінпослуг відділом реєстрації помісячно
Від наданих відділом послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно
до міського бюджету надійшло 186,5тис.грн, за реєстрацію/зняття з реєстрації
місця проживання фізичних осіб – 22,33тис.грн, за надання відомостей з
Державного земельного кадастру – 11,52тис.грн.
9.2.Відділ ДАБІ
Упродовж року відділом державної архітектурно-будівельної інспекції
Городоцької міської ради зареєстровано 170 дозвільних документів у сфері
будівництва.
Серед них – 73 повідомлення та 17 декларації про початок виконання
будівельних робіт, 6 дозволів на виконання будівельних робіт, 72 декларації
про готовність об’єктів до експлуатації та 2 сертифікати про готовність об’єкта
до експлуатації.
Не припиняються випадки виявлення порушень у сфері містобудівного
законодавства, як результат впродовж 2017 року інспектором відділу здійснено
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41 перевірку, постановами завідувача відділу накладено штрафних санкцій в
сумі – 105,3грн., на звітну дату сплачено – 105,3тис.грн.
9.3.Сектор юридичної та кадрової роботи
Станом на 1 січня 2018 року до сектору юридичної та кадрової роботи
надійшло 124 звернень та листів, підготовлено та направлено відповідь на усі
звернення.
За вказаний період часу розглянуто:
- 11 звернень, що стосуються укладення договорів на сплату пайового
внеску та з питань розтермінування суми сплати. Укладено 11 договорів та
додаткових угод на загальну суму 2352,834 тис.грн.
- 21 адміністративних протоколів на розгляд адміністративної комісії та
31 подань від Національної поліції щодо усунення причин та умов, що
сприяли вчиненню адміністративного правопорушення стосовно громадянина,
за наслідками яких проведено 4 засідання адміністративної комісії.
- 14 звернень стосовно оренди комунального майна, та укладено 26
додаткових угод стосовно продовження термінів договорів оренди,
- 16 звернень з прокуратури та національної поліції.
- 23 звернення стосовно реєстрації та затвердження колективних
договорів між
адміністрацією та трудовими колективами різних форм
власності.
Працівниками сектору розглянуто 4 звернення на опікунській раді та
підготовлено юридичний супровід згаданих справ аж до судового рішення.
За період, що звітується працівниками сектору взято участь у 138 судових
засіданнях.
Сектором юридичної та кадрової роботи Городоцької міської ради за
звітний період подано 13 позовних заяв, що стосувалися справ майнового
характеру, спорів пов’язаних з орендою об’єктів, що перебувають в
комунальній власності та скасування права власності на окремі об’єкти.
Працівники сектору виступали на захисті інтересів Городоцької міської
ради, де виступали відповідачем у 8 позовах, з яких захистили інтереси міської
ради на понад 2 500 000 грн.
Є категорії справ, які в силу різних процесуальних моментів тривають з
2015 -2016 років по сьогоднішній день та є на різних етапах судового розгляду.
Станом на 31.12.2017 року сектором підготовлено 211 розпоряджень з кадрових
питань
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Додаток

Перелік галузевих програм, які фінансувались у 2017 році за кошти
бюджету міста
тис.грн.

№

Назва програми

Розробник проекту
програми

з/п

Розмір
фінансуван
ня на 2017
рік
(призначен
ня)

1

Програма фінансування освітньої Відділ економіки, бюджету
галузі, дошкільних навчальних та комунального майна
закладів, закладів охорони здоров’я
та культури на території м.Городка

202,437

2

Програма організації та проведення Відділ економіки, бюджету
у
2017
році
оплачуваних та комунального майна
громадських робіт для незайнятого
населення міста Городка

10,00

3

Програма інвестиційного розвитку Відділ містобудування
м.Городка на 2017 рік
архітектури та ЖКГ

16358,52

4

Програму сприяння створенню Відділ містобудування
ОСББ та підтримки будинків ОСББ архітектури та ЖКГ
на 2017-2018 роки, що додається

260,00

5

Програма
по
охороні
та Відділ земельних ресурсів
раціональному
використанню та охорони навколишнього
земель, підвищенню родючості природного середовища
ґрунтів і покращення угідь на 20162017 роки

6

Програма проведення заходів з Секретар ради
відзначення
державних,
національних,
професійних,
релігійних свят та мистецьких
заходів у м.Городку на 2017 рік

160,00

7

Програма
розвитку
житлово- Відділ містобудування
комунального господарства та архітектури та ЖКГ
благоустрою міста Городка на 2017

6062,00
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рік
8

Програма соціального захисту та Відділ звернень громадян,
соціального
забезпечення документообігу та
населення міста Городка на 2017 соціальних питань
рік

200,00

9

Програма розвитку земельних Відділ земельних ресурсів
відносин на території м.Городка на та охорони навколишнього
2016-2017 роки
природного середовища

399,00

10

Програма розвитку фізичної
культури та спорту в м.Городку на
2017 рік

11

Програма
оформлення
права Відділ економіки, бюджету
власності на об’єкти нерухомого та комунального майна
майна, що знаходяться на території
громади міста Городка на 2017 рік

25,00

12

Програму фінансової підтримки Відділ економіки, бюджету
комунальних
підприємств та комунального майна
м.Городка

163,945

13

Програма охорони навколишнього Відділ земельних ресурсів
природного середовища м. Городка та охорони навколишнього
на 2015 – 2017 рр
природного середовища

2116,832

14

Програма розвитку партнерства, Відділ економіки, бюджету
міжнародної технічної допомоги, та комунального майна
співпраця
з
громадськими
організаціями та благодійними
фондами на 2015-2017 рр.

23,20

15

Програма підтримки КП «Редакція Секретар ради
міської газети «Голос ратуші» та
сприяння розвитку інформаційної
сфери на 2015-2017 рік

16

Програма поводження з твердими Відділ земельних ресурсів
побутовими відходами м.Городок та охорони навколишнього
на 2016-2017 роки
природного середовища

1739,300
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300,000

55,00

17

Програма підтримки обдарованої КУ «Центр «Спорт для
та талановитої молоді на 2017- всіх»
2020рр

10,00

18

Програма розвитку української Секретар ради
мови, української культури та
історичної свідомості громадян
України на території м.Городка
Львівської області на 2017 рік

20,00

19

Програма забезпечення житлом на Відділ звернень громадян,
умовах співфінансування учасників документообігу та
бойових дій – учасників АТО, які соціальних питань
перебувають
на
обліку
потребуючих
покращення
житлових умов у виконавчого
комітету Городоцької міської ради
Львівської області на 2017р.

119,448

20

Програма матеріальної підтримки Відділ економіки, бюджету
діяльності правоохоронних органів та комунального майна
в контексті взаємодії із органами
місцевого самоврядування на 2017
рік.

149,049

21

Програма фінансування освітньої Відділ економіки, бюджету
галузі, дошкільних навчальних та комунального майна
закладів, закладів охорони здоров’я
та культури на території м.Городка

613,912
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