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І. Вступ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Моршина на 2017
рік базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні
роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства
міста, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети
соціально-економічного розвитку міста Моршина на 2017 рік, а також комплекс
заходів щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери,
необхідності вирішення найважливіших завдань для функціонування господарської
та соціальної сфери міста.
Програму сформовано відділом економіки, курорту та туризму на підставі даних та
пропозицій управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ та організацій
міста, на виконання статті 143 Конституції України та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Моршина
визначено пріоритетні напрями розвитку міста у 2017 році у відповідності до
Стратегії розвитку міста Моршина до 2020 року, затвердженої рішенням міської
ради № 990 від 14.05.2009 року. Виконання зазначених заходів стане вагомим
підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, дасть змогу сформувати у
мешканців активну життєву позицію, небайдужість до долі міста і його
майбутнього і таким чином забезпечити збалансований розвиток міста.
2. Характеристика соціально–економічного розвитку
міста Моршина
Загальна характеристика міста
Площа території (тис. км.кв.) – 2,2
Кількість наявного населення (тис. осіб) – 5,9
Кількість постійного населення (тис. осіб) – 4,4
Головний розробник
Відділ економіки, курорту та туризму
Програми Співрозробники
Структурні підрозділи Моршинської міської ради
Мета і перелік основних
Основними завданнями Програми є:
завдань Програми
 підвищення рівня життя населення;
 наповнення бюджетів усіх рівнів;
 покращення екологічного стану міста;
 впровадження заходів з енергозбереження;
 розвиток житлово-комунального господарства;
 розвиток соціальної інфраструктури міста;
 забезпечення раціонального та ефективного
використання рекреаційних ресурсів;
 розвиток туризму.
Термін реалізації Програми
1 рік
Основні джерела
кошти місцевого бюджету;
фінансування
кошти державного бюджету;
кошти обласного бюджету;
інші кошти.
Система організації
Структурні підрозділи Моршинської міської ради
контролю

2.1. Економіка
Аналіз розвитку галузей економіки та сфер діяльності міста свідчить про те,
що у 2016 році у більшості сфер господарського комплексу досягнуто позитивних
тенденцій розвитку: забезпечено приріст реалізації промислової продукції, обсягів
реалізованих послуг, інвестицій, податкових надходжень, вирішувались соціальні
питання.
За січень-грудень 2016 року промислові підприємства м.Моршина реалізували
промислової продукції на 755,4 млн.грн., що на 31,3 млн.грн. або на 5,1 % більше,
ніж у січні-грудні 2016 року (1,1% загальнообласного обсягу). У 2017 році
прогнозується зростання обсягів реалізованої продукції на 8,5% (до 819,6 млн.грн.).
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу
становив 126703,9 грн (в області - 26554,7 грн). За цим показником Моршин посів
перше місце в області.
В основному промисловість міста представляють: ПрАТ МЗМВ «ОСКАР»,
ТзОВ «Українська Геотехнічна Дорога», «Мінзавод», ПЖКГ Моршинської міської
ради, КП «Моршинтеплоенерго».
Основне промислове підприємство міста - ПрАТ «МЗМВ «Оскар» за січеньгрудень 2016 року виробило товарної продукції на суму 729,5733 млн.грн. (що на
10,6% більше аналогічного періоду 2015 року), реалізувало промислової продукції
на суму 736,9275 млн.грн. (що на 11,5% більше аналогічного періоду 2015 року). У
2017 році планується збільшення виробництва зазначеної продукції на 8,7%.
Найбільшим підприємством курорту є Дочірнє підприємство «Санаторнокурортний комплекс "Моршинкурорт" ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», до складу
якого входять 5 санаторіїв («Перлина Прикарпаття», «Світанок», «Черемош»,
Дністер», «Лаванда»), бальнеологічна лікарня, бювет мінеральних вод. Окрім
санаторіїв ДП ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» на території міста діють: санаторії ДП
«Санаторій «Моршинський» Державного управління справами, «Мармуровий
Палац», «Аркадія», «Арніка»; пансіонати «Зорецвіт» Генеральної прокуратури
України, «Троянда», «Моршин», «Одеса»; спортивно-оздоровча база «Динамо»;
кімнати відпочинку ст.Моршин; відпочинково-оздоровчий комплекс «Моршинська
вежа»; готелі «Дюк», «Максим», «Оберіг», «Оріон», «Віват», «Парк+», «Богдан»,
«Боніфацій», «Перлина»; туристична агенція «Мінерали Карпат С»; гостинний двір
«Віта Люкс»; МПП «Нік» та приватні садиби.
Місткість курорту станом на 01.01.2017 року становить 3268 місця, в т. ч. в
санаторіях – 2364 місця та в інших закладах 904 місця. Середня вартість путівки –
12,2 тис.грн. Чисельність штатних працівників – 1055 чол. На 2017 рік
прогнозована місткість курорту – 3381 ліжко-місце, в тому числі за рахунок
розширення мережі санаторно-курортних закладів (частина готелю “Київ плюс”
санаторію “Київ плюс” 17 номерів (із 32 запланованих) на 45 ліжко-місць та
оздоровчо-спортивний комплекс по вул.Вокзальна, 6 на 46 ліжко-місць).
Протягом 2016 року в санаторно-курортних закладах (ДП СКК
«Моршинкурорт», «Моршинський», «Аркадія», пансіонат «Зорецвіт») міста
оздоровлено 26601 особа, з них: 600 - діти; та 2863 - іноземці.
На поліпшення основних фондів цих санаторно–курортних закладів міста у
2016 році було виділено 6152,5 тис.грн., в т.ч. на придбання обладнання – 2426,3

тис.грн., на поточні ремонти – 3207,6 тис.грн., на капітальні ремонти — 518,6
тис.грн.
Станом на 01.01.2017 у місті діє 153 об’єкти роздрібної торгівлі, 32 об’єкти
ресторанного господарства (2 ресторани, 10 кафе, 8 кафе-барів, 2 піцерії, 1 цукерня,
9 їдалень (в т.ч. 1 шкільна)) на 4,0 тис. посадкових місць, та 20 об'єктів сфери
побутового обслуговування населення (перукарські та косметичні послуги – 9,
автомийки – 1, автостанції – 2, ремонт взуття – 2, пошив та ремонт одягу – 2, сауна
— 1, басейн — 2, пральня - 1). У 2017 році планується ввести в експлуатацію
ресторан на 120 посадкових місць (оздоровчо-спортивний комплекс по
вул.Вокзальна, 6).
Гуртову торгівлю в місті представляють ПрАТ «ІДС «Аква Сервіс» офіційний дистриб’ютор компанії IDS Group, ПрАТ МЗМВ «ОСКАР», супермаркет
“Рукавичка” ТзОВ ТВК «Львівхолод» тощо.
Для забезпечення діяльності нових об'єктів у 2017 році (оздоровчо-спортивний
комплекс по вул.Вокзальна, 6, готелю “Київ плюс” санаторію “Київ плюс” та
об’єкту роздрібної торгівлі (25 крамниць) на розі вулиць І.Франка та
З.Красівського площею 339 м.кв., торговельні столи довжиною 46 м для торгівлі
вирощеною на присадибних ділянках продукцією) буде створено орієнтовно 90
робочих місць.
В місті працюють філії «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Приватбанку» та
кредитна спілка «Вигода», розміщені банкомати «Ощадбанку», «Укргазбанку»,
«Приватбанку», «Райффайзен банку «Аваль» тощо.
До зведеного бюджету міста Моршина (відповідно даних Стрийської ОДПІ) за
2016 рік податків, зборів та інших обов’язкових платежів надійшло 58170,3
тис.грн., що на 13823,7 тис.грн. або 131,2 % більше порівняно з 2015 роком
(44346,6 тис.грн).
Надходження до державного бюджету складають 21863,2 тис.грн., що на 569,0
тис.грн., або 102,7 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року –
21294,2 тис.грн. Надходження збільшились за рахунок зміни розміру ставки ПДФО
з 15% на 18% та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. В основному
збільшились поступлення по:
• податку та збору на доходи фізичних осіб - на 2215,0 тис.грн.;
• податку на прибуток – на 72,0 тис.грн.;
• частину прибутку державних підприємств – на 119,1 тис.грн.
До міського бюджету м.Моршина за 2016 рік надійшли кошти в розмірі
63951,4 тис.грн при уточненому річному плані 57207,0 тис.грн. З них:
- до загального фонду надходження склали 56778,8 тис.грн, в тому числі
субвенції з державного та обласного бюджетів – 26446,5 тис.грн., податки та збори
– 30332,3 тис.грн (за 2015 рік – 17710,4 тис.грн);
- до спеціального фонду надійшло 7172,6 тис.грн., в тому числі власні
надходження бюджетних установ – 4814,6 тис.грн., субвенції – 1409,6 тис.грн.
Загальний фонд дохідної частини міського бюджету (без врахування
міжбюджетних трансфертів) за 2016 рік виконано на 115,2 відсотка до
уточненого річного плану (за 2015 рік на 114,1 %).
Серед найбільших бюджетоутворюючих підприємств міста є:
- ДП СКК «Моршинкурорт» ЗАТ "Укрпрофоздоровниця»;
- ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»;
- ПрАТ МЗМВ «Оскар»;

- ДП Санаторій «Моршинський».
У місті своєчасно та в повному обсязі виплачується заробітна плата
працівникам бюджетної сфери, проведено стовідсоткову оплату за спожиті
енергоносії, водопостачання, проведено оплату за медикаменти (в т. ч. пільгові),
продукти харчування.
За січень–грудень 2016 року підприємства і організації м.Моршин освоїли
158,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 0,9% від загального обсягу. В
розрахунку на одну особу населення в м.Моршин освоєно за 2016 рік інвестицій в
сумі 36214,0 грн. (по області – 6746,0грн.). За цим показником м.Моршин займає
перше місце в області.
За січень-грудень 2016 року введено в експлуатацію 6 житлових будинків, з
яких 5, збудовані індивідуальними забудовниками, загальною площею 7,133 тис.м²,
що на 35,2% менше аналогічного періоду 2015 року. В середньому на 1000 осіб
населення введено в експлуатацію 1626,7 м2 загальної площі житла (в області –
341,5 м2).

Діаграма. Структура видаткової частини міського бюджету на 2016 рік
У 2016 році за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету станом на
01.01.2017 року здійснено видатків на суму 5919,1 тис.грн., а саме: роботи з
реконструкції зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового
будинку по вул. Вокзальна, 1, на суму 135,1 тис.грн.; капітальний ремонт
пасажирських 5-х ліфтів по вул.50-річчя УПА, 10, 14, на суму 459,9 тис.грн.; дахів
житлових будинків по вул. І.Франка, 14, 14а, 50-річчя УПА, 10, на суму 223,8
тис.грн.; поточний ремонт будинку по вул. Д. Галицького, 8а (заміна вікон) на суму
26,0 тис.грн.; виконано робіт по ремонту водопровідно-каналізаційного
господарства на суму 191,2 тис.грн, з благоустрою на суму 688,6 тис.грн.; придбано
обладнання та устаткування для комунальних підприємств на суму 891,1 тис.грн.
Проведено реконструкцію котельні по вул. Геологів, 10 з встановленням 2-х
твердопаливних котлів на суму 549,7 тис.грн., завершення робіт по проекту
«Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва - «Парк курорту»
м.Моршин» на суму 491,9 тис.грн., роботи пов'язані з поліпшенням технічного
стану та благоустрою ставу на території м. Моршина Львівської області

(капітальний ремонт) 1349,8 тис.грн., з яких 1144,4 тис.грн. - кошти обласного
фонду ОНПС; виготовлено проектно-кошторисні документації по реконструкції
каналізаційно-очисних споруд, тротуарів, вуличного освітлення на загальну суму
488,5 тис.грн. Для закладів соціально-культурної сфери проведено роботи з
реконструкції даху та утеплення фасаду на суму 2143,9 тис.грн., з яких 1928,9
тис.грн. – кошти ДФРР; капітального ремонту установ на суму 482,0 тис.грн.,
придбання обладнання на суму 329,9 тис.грн. та придбано житло дитині-сироті на
суму 425,0 тис.грн, з яких 255,0 тис.грн — кошти обласного бюджету. На
реалізацію мікропроектів освоєно 171,9 тис.грн, з яких 76,6 тис.грн. - кошти
обласного бюджету.
На проведення капітального та поточних ремонтів міських доріг у 2016 році
освоєно 1400,955 тис.грн., з них 443,4 тис.грн. – кошти обласного бюджету. У 2016
році проведено капітальний ремонт частини дороги по вул. Привокзальна (до
міського кладовища) та частини тротуарів по 50-річчя УПА (вхід до парку),
внутрішньодворового заїзду до адмінбудинку по вул.Івана Франка,15 (вхід до
ЦНАПу), поточний ремонт частин вулиць Джерельної, С.Бандери, Д.Галицького,
площі Незалежності (біля пам'ятника Т.Шевченку), внутрішньодворових заїздів до
житлових будинків по вул. І.Франка, 6, 14, 14а, Привокзальна, 49.
У 2017 році будуть продовжені роботи по заміні мереж водопостачання та
водовідведення, капітального ремонту житлового фонду із використанням
сучасних енергозберігаючих технологій, в т. ч. в будинках, де створено ОСББ;
впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах міста; роботи з
капітального та поточного ремонту вулиць, тротуарів та прибудинкових територій
міста, реконструкції тротуарів, будівництво моста через р.Бережниця до ділянок
учасників АТО, облаштування відпочинкової зони міського ставу, ремонт
внутрішні роботи по реставрації дерев’яної церкви Покрови Пресвятої Богородиці
з влаштуванням музею за рахунок коштів, залучених з різних джерел фінансування.
На виконання робіт в сфері благоустрою з міського бюджету у 2016 році
виділено коштів в сумі 2814,0 тис.грн., фактично використано за 12 місяців 2016
року 2639,1 тис.грн., на вуличне освітлення 351,0 тис.грн. На 2017 рік у міському
бюджеті передбачено кошти на благоустрій міста в сумі 4,5 млн.грн.
Територія м. Моршина станом на 01.01.2016 року становить 222 га, в т.ч:
• рілля
- 32,9704 га,
• багаторічні насадження
- 7,1166 га,
• забудовані землі
- 161,8230 га,
• під водою
- 20,0900 га,
Протягом 2016 року продано 2 земельні ділянки в м.Моршині:
- по вул. Вокзальна для будівництва літнього театру та влаштування зони
відпочинку для курортного готелю, площею 0,1722 га на суму 528000,00 грн.
- по вул. І.Франка, 39б для обслуговування нежитлової будівлі кіоску, площею
0,0040 га на суму 16025,00 грн.
Протягом 2016 року видано 11 будівельних паспортів на будівництво та
реконструкцію житлових будинків, господарських будівель і споруд. Надано 7
містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.
Центр надання адміністративних послуг Моршинської міської ради Львівської
області, який розпочав свою роботу з 26.12.2013 року, створений відповідно до

Закону України «Про адміністративні послуги», діє на підставі Положення та
Регламенту Центру надання адміністративних послуг затвердженого рішенням
Моршинської міської ради від 08.08.2013 № 699 ( із змінами від 26.09.2013 № 709,
від 13.08.2015 № 1157), а також на підставі рішення Моршинської міської ради про
затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр
надання адміністративних послуг Моршинської міської ради від 26.09.2013 № 726 (
із змінами від 12.12.2013, від 27.02.2014, 26.06.2014, 07.08.2014,03.06.2015,
01.10.2015, 28.01.2016, 21.04.2016, 26.05.2016, 25.08.2016, 27.09.2016).
Загальна кількість адміністративних послуг, які надаються через Центр – 114.
З них: 70 адміністративні послуги, які надаються органами місцевого
самоврядування, а саме:
- 2 послуги керуючого справами виконавчого комітету
- 19 послуг відділу архітектури та містобудування ММР
- 5 послуги відділу економіки, курорту та туризму ММР
- 6 послуг юридичного відділу ММР
- 1 послуга управління соціально-гуманітарної політики ММР
- 9 послуг служби у справах дітей управління соціально-гуманітарної політики
ММР
- 14 послуг управління праці та соціального захисту населення ММР
- 14 послуги державних реєстраторів ММР
та 44 послуги, які надаються територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, а саме:
- 18 послуг Головного територіального управління юстиції у Львівській обл.
- 4 послуги Стрийського міського відділу Головного управління Державної
міграційної служби України у Львівській обл.
- 14 послуг управління державного земельного агентства у Стрийському
районі Львівської обл.
- 7 послуг Управлінням Держпродспоживслужби у Стрийському районі
- 1 послуга Моршинського міського сектору Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій,
включаючи документи дозвільного характеру
Протягом 2016 року до Центру надання адміністративних послуг звернулось
1583 суб’єктів звернення для отримання адміністративних послуг, 9 для отримання
документів дозвільного характеру, з них:
- керуючий справами виконавчого комітету (82)
- відділ архітектури та містобудування ММР (329)
- відділ економіки, курорту та туризму ММР (10)
- юридичний відділ ММР (10)
- державний реєстратор Моршинської міської ради (583)
- управління соціально-гуманітарної політики ММР (6)
- служба у справах дітей управління соціально-гуманітарної політики ММР
(10)
- управління праці та соціального захисту населення ММР (70)
- Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.(5)
- Стрийського міський відділ Головного управління Державної міграційної
служби України у Львівській обл.(12)
- управління Держгеокадастру у Стрийському районі Львівської обл.(417)

- Стрийське міськрайонне управління ГУ Держсанепідслужби у Львівській
області (2)
- Моршинський міський сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Львівській
обл. (2)
- Реєстраційна служба Стрийського міськрайонного управління юстиції
львівської області (45)
Адміністраторів Центру та представників суб’єктів надання адміністративних
послуг підключено до системи електронної взаємодії «Галерея послуг Львівської
області», де кожен громадянин чи суб’єкт господарювання може зареєструватися і
отримувати вичерпну інформації про адміністративні послуги, які надаються через
ЦНАП. Дана система дає можливість користувачам контролювати процес
виконання адміністративних послуг. Зареєструватися в системі «Галерея послуг
Львівської області» можна на сайті: http://e-services.loda.gov.ua/.
Адміністратори центру надання адміністративних послуг Моршинської
міської ради отримали доступ та здійснюють прийом документів в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.
Адміністратори ЦНАПу отримали доступ, підключені, здійснюють прийом
документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Чисельність населення міста Моршин станом на 1 січня 2017 року становила
5874 особи і порівняно початком року зменшилась на 52 особи, в тому числі за
рахунок природного скорочення – на 5 осіб, за рахунок міграції – на 47 осіб.
Чисельність постійного населення становить 4359 осіб.
Кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій міста у
січні – грудні 2016 року становила 2868 осіб, що на 20,5% менше, ніж за
аналогічний період 2015 року.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств,
установ та організацій у січні–грудні 2016 року становила 3774 грн. і порівняно з
2015 роком збільшилась на 38,9 %. Рівень середньомісячної заробітної плати за
2016 рік у 2,4 раза перевищував рівень встановленої мінімальної заробітної плати
та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1600 грн.) і був нижчий
середньообласного рівня на 17,2%.
Станом на 01 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати
підприємств та організацій становила 1185,4 тис.грн. - ТзОВ «Моршинський
санаторій «Пролісок» для дітей з батьками».
За адміністративними даними Моршинського міського центру зайнятості на
кінець грудня 2016 року кількість зареєстрованих безробітних становила 197 осіб, з
них 110 – жінки, 73 – молодь у віці до 35 років.
Впродовж грудня 2016 року отримувала допомогу по безробіттю 171 особа
(86,8% осіб, які мали статус безробітного). Середній розмір допомоги по
безробіттю у грудні 2016 року склав 1524,24 грн.
2.2. Соціальний захист населення
Виважені підходи до вирішення проблем соціального захисту
малозабезпечених верств населення, зорієнтовані, в першу чергу, на забезпечення
соціальних гарантій багатодітним і малозабезпеченим сім’ям з дітьми, одиноким
непрацездатним громадянам, пенсіонерам, інвалідам, сім'ям, які виховують дітейінвалідів, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які

потребують соціального захисту як з боку держави, так і допомоги за рахунок
коштів місцевого бюджету, благодійних і спонсорських внесків.
Всього у січні-грудні 2016 року управління праці та соціального захисту
населення Моршинської міської ради отримало коштів на суму 15793,28 тис.грн. в
т.ч.:
- державний бюджет – 683,88 тис.грн.;
- загальний фонд міського бюджету – 15109,4 тис.грн.,
Всього проведено виплат державних соціальних допомог 274 одержувачам
на суму 4374,8 тис. грн., в т.ч.:
- проведено виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 15
одержувачам на суму 577,1 тис.грн. ( субвенція державного бюджету).
- проведено виплату допомоги по вагітності та пологах 15 одержувачам на суму
21,7 тис.грн. (субвенція державного бюджету).
- проведено виплату допомоги при народженні дитини 165 одержувачам на суму
2417,3 тис. грн. (субвенція державного бюджету).
- проведено виплату 2 одержувачам допомоги на дітей, які знаходяться під опікою
чи піклуванням на суму 108,6 тис.грн. ( субвенція державного бюджету).
- проведено виплату допомоги одиноким матерям 13 одержувачам на суму 188,5
тис.грн. ( субвенція державного бюджету).
- проведено виплату допомоги по догляду за дитиною до 3-х років 12 одержувачам
на суму 22,0 тис.грн. (субвенція державного бюджету).
- проведено виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам 49 одержувачам на суму 899,1 тис.грн. (субвенція державного
бюджету).
- проведено виплату тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів 3 одержувачам на суму 12,6 тис.грн. (субвенція
державного бюджету).
- проведено виплату допомоги по догляду за психічно-хворим інвалідом 9
одержувачам на суму 127,9 тис.грн. (субвенція державного бюджету).
Відшкодовано кошти організаціям за надані пільги на суму 9120,4 тис. грн.,
в т.ч.:
110 одержувачам згідно Закону України “Про статус ветеранів війни та
гарантії соціального захисту” та 41 одержувачу згідно Закону України “Про основи
соціального захисту населення дітей війни” на суму 756,9 тис.грн.
31 одержувачам, які мають право на пільги згідно Закону України “Про
статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та
соціального захисту” на суму 95,4 тис.грн.
23 одержувачам згідно Закону України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на суму 24,9
тис.грн.
2 одержувачам згідно Закону України “Про охорону здоров’я” та Закону
України “Про освіту” на суму 32,0 тис.грн.
- 119 одержувачам за послуги зв’язку на суму 32,1тис.грн.
- 41 багатодітним сім’ям згідно Закону України «Про охорону дитинства» на
суму 102,9 тис.грн.
•
адресна допомога для відшкодування оплати за комунальні послуги 26
одержувачам на суму 119,1 тис.грн.;

Надано субсидію на оплату житлово – комунальних послуг
1141
одержувачу на суму 7957,1 тис.грн.
З місцевого бюджету на допомоги населенню виплачено – 364,0 тис.грн, а
саме:
•
щомісячна доплата до пенсії учасникам бойових дій УПА – 43,3 тис.грн;
• щомісячна грошова допомога учасникам АТО та членам їх сімей, а також членів
сімей загиблих учасників АТО – 156,0 тис.грн.;
•
матеріальні грошові допомоги громадянам – 164,2 тис.грн.;
Виплачено компенсацій:
- 23 одержувачам компенсації на телефон на суму 0,4 тис.грн. (місцевий бюджет).
- 1 одержувачу компенсації непрацюючим працездатним особам по догляду за
інвалідом І групи на суму 0,06 тис.грн. (місцевий бюджет).
•
Моршинському міському товариству інвалідів – 7,0 тис.грн.
- виплачено 12 громадянам компенсацію на харчування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 37,1 тис.грн. (державний
бюджет).
- виплачено 15 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
допомогу на оздоровлення на суму 1,4 тис.грн. (державний бюджет).
- 30 громадянам виплачено з державного бюджету одноразова допомога інвалідам
та непрацюючим малозабезпеченим громадянам на суму 16,7 тис.грн.
За 2016 рік Моршинським міським територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) обслужено 415 осіб та надано 130004
соціальних послуг:
- відділенням соціальної допомоги вдома обслужені 87 осіб та надано 116854
соціальних послуг.
- 62 сім’ї отримали субсидії на суму 386844,57 грн.;
- проведено 41 обстеження щодо якості надання соціальних послуг та доцільності
виплати компенсації 11 фізичним особам, які надають соціальні послуги.
- поновлено документи пільговим категоріям пенсіонерів для надання
відшкодувань за житлово-комунальні послуги;
- семи громадянам надано засоби реабілітації – милиці, палиці, інвалідні візочки;
- відділенням денного перебування (соціально-побутової адаптації) обслужено
116 осіб та надано 7988 соціальних послуг.
- проведено захід до Дня людей похилого віку та Дня ветерана приміщенні
кафе «Затишок»;
- організовано та проведено вітання з 90 річним ювілеєм 2 громадян;
- 42 підопічних територіального центру безоплатно відвідали концерти артистів
(С.Гіга, Р. Кушина, Є.Литвинкович, О.Гаврилюк, П. Чорний, «Тріода», В. Павлик,
В. Романченко) в Палаці культури;
- надано безоплатні квитки для 33 дітей учасників бойових дій АТО та 7 дітей
пільгової категорії на виставу цирку шапіто «Орбіта»;
- відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
обслужено 212 осіб, надано 5162 соціальних послуг.
- організовано надання одноразової грошової допомоги на суму 134,2 тис. грн.
- перукарем відділення обслужені 116 осіб та надано їм 625 послуг;
- надано 44 послуги з прання речей непрацездатних громадян;

- малозабезпеченим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та
знаходяться на обліку в територіальному центрі за рахунок благодійних та коштів
виділених з міського бюджету надано 27 продуктових наборів.
- проведено передплату газети «Благовіст» та «Рідне поле» на 2017 рік для 60 сімей
непрацездатних громадян, які перебувають на обслуговуванні у відділенні на суму
6810 гривень;
- адміністрацією СКК «Моршинкурорт» надано грошову допомогу 14 ветеранам
війни, по 100 гривень кожному, до Дня Перемоги на суму 1400 грн.
2.3. Охорона здоров’я
Охорона здоров’я міста спрямована на забезпечення доступності, якості та
ефективності надання кваліфікованої медичної допомоги населенню та людям, що
приїхали на оздоровлення.
У Моршинській міській лікарні працює 28 лікарів усіх спеціальностей,
81 особа середнього медичного персоналу, 51 особа молодшого медичного
персоналу, 8 спеціалістів, 27 осіб - господарська служба. Станом на 31.12.2016 року
в Моршинській міській лікарні в наявності 155 ліжок, проліковано та оздоровлено
3552 осіб, амбулаторний прийом в поліклініці склав 35796 особи, виконання плану
ліжкоднів склав 86,7%.
В лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації воїнів ОУН-УПА
“Говерла” за 2016 рік проліковано 1147 осіб, з них: 273 – репресовані, 93 –
учасники бойових дій, 264 – члени Спілки політв’язнів України, 495 – члени
Всеукраїнського братства ветеранів ОУН-УПА, учасники Майдану – 7 осіб,
учасники АТО – 14 осіб, інші - 1 (супровід). В контингенті оздоровлених за
територіальною структурою: Львівська область - 765 осіб, інші області – 382 осіб,
іноземці 4 (Польща).
2.4. Освіта
У місті у комунальній формі власності перебувають загальноосвітній
навчальний заклад НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей" м. Моршина та
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Сонечко». На перспективу
планується відкриття додаткових груп. (5 груп)
Всього у Моршині налічується 865 дитини. З них шкільного віку – 587 дітей.
У НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей" м. Моршина навчається 565 учнів.
Відповідно до рішення Моршинської міської ради від 24.11.2016 № 255 у
комунальну власність з 1 грудня 2016 року прийнято майновий комплекс ДНЗ
«Веселка» та закріплено його на праві оперативного управління за ДНЗ №2
«Сонечко». Тобто, на сьогоднішній день існує один ДНЗ №2 «Сонечко» з двома
корпусами. Один з корпусів у незадовільному стані та потребує капітального
ремонту та реконструкції. У ДНЗ №2 «Сонечко» у 8 групах виховується 252 дітей.
Навчально-виховний процес в даних закладах забезпечують 82 педагога.
Адміністрація і педагогічний колектив навчальних закладів свою роботу у
2016 році спрямовували на поліпшення ефективності навчально-виховного
процесу, підвищення фахової майстерності педпрацівників через систему курсової
перепідготовки, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів,
створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей.
Проведено ряд заходів щодо покращення умов праці працівників та
підростаючого покоління:

1. продовжує функціонувати електронна реєстрація у ДНЗ міста Моршина,
також продовжено роботу по заповненню бази даних у ДНЗ №2 «Сонечко» та НВК
«СЗШ - ліцей» м. Моршин.
2. забезпечено якісну підготовку випускників 11-х класів школи для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, що сприяло подальшому їх
навчанню у вузах І-ІІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних
закладах.
3. у відповідності до затверджених спільних заходів управління соціальногуманітарної політики Моршинської міської ради та Моршинського міського
центру зайнятості були проведені анкетування щодо вибору професій, учні –
старшокласники взяли участь у заході «Марафон актуальних професій», проведені
тематичні батьківські збори із залученням осіб різних професій тощо.
З міського бюджету профінансовано ряд заходів:
- профінансовано участь школярів в обласних етапах предметних олімпіад,
мистецьких конкурсах, в обласних спортивних змаганнях, змаганнях юних
туристів та з пожежно-прикладних видах спорту.
- всім педпрацівникам вчасно виплачувалась заробітна плата.
- з місцевого бюджету всім педпрацівникам школи і дитсадка були виплачені
премії за сумлінну працю до Дня вчителя у розмірі 50 % посадового окладу .
- розпорядженням міського голови № 41 від 23.05.2016 року на преміювання
обдарованих дітей та їх вчителів було виділено 5 тис.грн.
- впродовж 2016 року безплатним гарячим харчуванням були охоплені всі учні
початкових класів, діти, позбавлені батьківського піклування, чорнобильці, з
малозабезпечених сімей, на що з місцевого бюджету було виділено 308,592 тис.грн.
- у червні 2016 року у школі працював пришкільний відпочинковий табір
«Пошук», на його роботу з місцевого бюджету виділено 48 тис.грн.
- на охоронну фірму «Шериф» згідно угоді виділено 95 тис.грн.
- на енергоносії – 329,194тис.грн.
Відповідно до заходів Програми розвитку освіти для зміцнення матеріальнотехнічної бази НВК «СЗШ – ліцей» протягом 2016 року було проведено ремонт та
укомплектування актового залу на загальну суму 266,719 тис.грн та придбано:
парти учнівські, стільці і дошки – 52,10 тис.грн., роутер для інтернету – 2,025
тис.грн, вогнегасники – 4,722 тис.грн, мати і м'ячі – 6,20 тис.грн, комп’ютерна
техніка для "Інтелект України" – 33,970 тис.грн, тенісний стіл – 11,450 тис.грн,
комп'ютер і проектор у кабінет фізики – 30,710 тис.грн, холодильник – 24,650
тис.грн, меблі для столової – 13,034 тис.грн, підручники для 4-7 клас – 15,655
тис.грн.
За кошти місцевого бюджету для ДНЗ «Сонечко» було придбано: столовий
посуд, будівельних матеріалів – 30,00 тис.грн, хлодильну камеру – 10 тис.грн., 4
ліжка – 6,3 тис.грн, столовий інвентар – 5 тис.грн. В рамках реалізації проекту з
ДФРР проведено реконструкцію даху, утеплення фасаду на суму – 1 934,780
тис.грн співфінансування з міського бюджету – 215,016 тис. грн. На реалізацію
мікропроекту по придбанню обладнання та дитячого ігрового комплексу з міського
бюджету виділено – 49,00 тис.грн.
2.5. Культура, молодь та спорт
Робота відділу культури, молоді і спорту Управління соціально-гуманітарної
політики Моршинської міської ради спрямована на максимальне задоволення

соціальних, духовних та фізичних потреб дітей, молоді та населення, всебічний
розвиток та виховання високого рівня гуманістичного світогляду, активізація
національно-патріотичного виховання та національної свідомості, популяризація
здорового способу життя, створення умов для реалізації освітнього та творчого
потенціалу молоді.
З метою ефективної реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, відділ
у своїй роботі керується міською програмою «Молодь Моршина» на 2016 – 2020
роки, яка затверджена рішенням сесії Моршинської міської ради від 17 грудня 2015
року, програмою «Розвиток фізичної культури та спорту в місті Моршині» на 2016
– 2016 роки, затвердженою рішенням сесії Моршинської міської ради № 64 від
24.02.2016 року, «Програмою проведення культурно-масових заходів» на 2015 –
2017 роки, затвердженою рішенням сесії Моршинської міської ради №1070 від
26.02.2015 року, «Програмою підтримки книговидання місцевих авторів та
популяризації української книги в місті Моршині на 2014-2016 роки» яка
затверджена рішенням № 876 сесії Моршинської міської ради від 10 квітня 2014
року.
Видатки на виконання програми «Молодь Моршина» у 2016 році склали
85190 тис.грн., зокрема на організацію та проведення заходів до річниці Небесної
Сотні, Дня матері, 202 річниці народження Т.Г. Шевченка, молодіжної прощі до
Гошева, до Дня Героїв, проведення фестивалю «Іванові згарди», до 160-річчя з дня
народження І. Я. Франка, виступу Галицького академічного хору, організації
виступів В амфітеатрі Моршинського парку, до дня Гідності та Свободи, ЗУНРу,
вечора-реквієму до Голодомору, закупівлю подарунків до свята Святого Миколая
дітям пільгових категорій (інваліди, чорнобильці, багатодітні, позбавлені
батьківського піклування, учасників АТО), вихованцям ДНЗ «Сонечко»,
вихованцям ДНЗ «Веселка», учням 1-4 класів НВК СЗШ-ліцей міста Моршина.
Окрім цього, протягом 2016 року організовано та проведено ряд культурно
мистецьких та молодіжних заходів:
- благодійні «Різдвяні фестини», які відбулись в приміщенні Палацу культури з
метою збору коштів для допомоги воїнам АТО;
- урочистості з нагоди Дня Соборності;
- віче вшанування Героїв Крут;
- свято Олімпійського прапора з нагоди відкриття Олімпійських ігор;
- вечір-реквієм «Герої не вмирають!» за участю: зразкового ансамблю танцю
«Стрияночка», учасника майдану – Зеновія Медюха, ЗТУП “Джерельце”, вчителів
та вихованців Моршинської школи мистецтв; НВК “Середня загальносвітня школаліцей” (20 лютого);
- вечір пам’яті учасників бойових дій на території інших держав;
- тематичний вечір до 145-ї річниці з дня народження Лесі Українки.
- концерт присвячений 202-ій річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.
- зустріч учнівської молоді з політв’язнем Матвіюком Кузьмою Івановичем;
- реалізація Всеукраїнської акції «Серце до серця»;
- акція флеш-моб «Одягни вишиванку»;
- до міжнародного дня захисту дітей парад дитячого транспорту, конкурс малюнку
на асфальті;
- до Дня міста організовано та проведено турнір з Турнір з міні-футболу серед
організацій міста, малюнок на асфальті, виставка пожежної техніки, перегони

малюків, виставка народних умільців, майстер класи, Святковий концерт в
амфітеатрі Моршинського парку;
- Фестиваль Своєрідне фест «Іванові згарди» організовано та проведено виставки,
майстеркласи, кіно покази, флеш-моб, виставка дитячих малюнків, святковий
концерт;
- до 160-ї річниці І. Я. Франка проведено міжнародну фотовиставку газети «День»;
- Свято Державного Прапора України. Урочиста церемонія підняття,
легкоатлетичний пробіг з національною символікою;
- до Дня Незалежності святковий концерт в Амфітеатрі Моршинського парку,
виставки народних умільців, майстер класи;
- фестиваль короткометражних фільмів «Віз-Арт»;
- проект «Вихідні у Моршині»: проведення майстер класів, концертів, флеш-мобів,
змагань з мініфутболу, крос-кантрі, театралізований бій лицарів;
- святковий концерт до Дня захисника України;
- Всеукраїнський фестиваль «Джерела Моршина»;
- з нагоди 98 річниці утворення ЗУНР показ документального фільму «Бранці
центральної Європи»;
- вечір-реквієм до річниці Голодомору;
- театралізоване дійство «Ой, хто, хто Миколая любить» в приміщенні Палацу
культури. Закупівля подарунків для дітей пільгових категорій, вихованців ДНЗ
«Сонечко», ДНЗ «Веселка», учнів 1-4 класів НВК СЗШ-ліцей м. Моршина.
Окрім цього, для мешканців та гостей міста щонеділі в Амфітеатрі
Моршинського парку відбуваються вечори живої музики та покази дитячих,
документальних, історичних кінострічок.
В Моршинській міській бібліотеці до державних, релігійних, історичних дат
систематично проводяться тематичні виставки, круглі столи, літературні читання
та бесіди. Проводяться виставки дитячих робіт, книжкові полиці. Організовуються
вечори, зустрічі для дітей з обмеженими можливостями.
Видатки на виконання програми «Розвиток фізичної культури та спорту в
місті Моршині» склали 6597 грн., зокрема: на організацію та проведення міського
етапу змагань в рамках фестивалю «Тато, мама, я – спортивна сім’я», проведення
змагань з шашок та шахів серед інвалідів та учнівської молоді, змагання з дартсу (в
рамках підготовки до обласної спартакіади інвалідів), міської спартакіади
інвалідів, спортивних забав та естафет до 25 річниці Незалежності, відрядження
команд міста на обласні змагання з боча, бадмінтону, баскетболу, плавання,
допризовної підготовки юнаків, легкоатлетичного кросу, шашок, настільного
тенісу, армспорту в рамках комплексних обласних спортивних ігор Львівщини.
Видатки на програму «Підтримки книговидання місцевих авторів та
популяризації української книги в місті Моршині на 2014-2016 роки» склали 9500
грн. на видавництво нотно-пісенного збірника «Майдан. Війна» (автор Никифорів
Р.Ф), дитячої книги «Цей гамірний, веселий світ» (автор Олексин А. Д.).
Видатки на програму «Проведення культурно-масових заходів» на 2015 –
2017 роки склали 30000 грн. на організацію показів фільмів на релігійну тематику.

В Моршинській школі мистецтв навчається 219 учнів. Рішенням сесії
Моршинської міської ради діти пільгових категорій, які навчаються в школі
мистецтв, звільнено від батьківської оплати за навчання. Виплата заробітної плати
працівникам проводилась вчасно та в повному обсязі.
Вихованці школи систематично беруть активну участь у культурномистецькому житті міста, різного роду конкурсах та фестивалях, є призерами та
лауреатами обласних та міжнародних конкурсів. В приміщенні школи постійно
проводяться художні виставки, концерти, виступи хорових колективів.
Протягом року в Моршинську школу мистецтв придбано:
1) фортепіано «Україна»
на суму
6360 грн.,
2) фортепіано «Україна»
на суму
6500 грн.
3) акордеон Weltmeister 80 басів на суму 6700 грн.
4) акордеон Weltmeister 96 басів на суму 8340 грн.
5) лампи ЛЕД 8 Вт 6400 К Е 27 «Хороз» 25 шт. на суму 1675 грн
6) лампи ЛЕД 6 Вт 4200 К Е 14 «Хороз» 16 шт. на суму 944 грн
7) світильники аварійні 220 В
3 шт.
на суму 900 грн.
8) датчик руху 360
4 шт.
на суму 652 грн.
9) прожектор Хороз 20 Вт з дат. руху 1 шт .
на суму 545 грн
10) прожектор Хороз 10 Вт з дат. руху 1 шт .
на суму 384 грн
та проведено капітальний ремонт системи технічних засобів протипожежного
захисту на суму 56 418 грн. Загалом на суму 89418 грн.
2.6. Служба у справах дітей
На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму
«Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на
період до 2016 року сесією Моршинської міської ради прийнято рішення №618 від
28.03.2013р. «Про затвердження плану заходів з виконання у 2013-2016 рр.
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини на період до 2016 року» у м. Моршин.
На виконання Указу президента України від 22.10.2012 №609/2012 «Про
національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»
та розпорядження голови ЛОДА від 29.03.2013 №147/0/5-13 «Про затвердження
плану заходів з виконання у 2013 році Національної стратегії профілактики
соціального сирітства на період до 2020 року у Львівській області» сесією
Моршинської міської ради прийнято рішення №52 від 17.04.2013 «Про
затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної стратегії
профілактики соціального сирітства на період до 2020 року у м. Моршині».
На виконання протокольного доручення №10/0/7-13 від 13.02.2013 наказом
управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради №38 від
07.03.2013 затверджено «План заходів розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання комплексної
допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою
попередження влаштування дітей в інтернатні заклади».
З метою поступового розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, захисту їх житлових
прав, на виконання Доручення голови Львівської обласної державної адміністрації
№42/0/6-13 від 29 березня 2013 року та Регіональної програми дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування у Львівській області на 2016-2018 роки,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» службою у справах дітей
розроблено Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2018рр., яка затверджена
рішення Моршинської міської ради від 17.12.2015 № 56 «Про затвердження
міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки». Загальний обсяг
фінансових ресурсів, які були передбачені для реалізації Програми, становить 900
тис.грн. Сума коштів з міського бюджету – 360 тис.грн, з обласного бюджету – 540
тис.грн.
У вересні 2016 року в рамках реалізації Регіональної та міської програм
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа, було придбано житло (житловий будинок із земельною ділянкою)
гр.Куленко А.С., 1993 р.н., особа з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування. Загальний бюджет фінансування складає 425 тис.грн., в тому числі
кошти місцевого бюджету – 170 тис.грн., кошти з обласного бюджету – 255
тис.грн.
На первинному обліку в службі у справах дітей управління соціальногуманітарної політики Моршинської міської ради перебуває 4 дитини, позбавлені
батьківського піклування. Усім дітям призначено опікунів та піклувальників.
Майнові та житлові права дітей захищені, оскільки кожен з них виступає
користувачем чи власником частки майна.
Діти даної категорії, які перебувають під опікою або піклуванням, щомісяця
отримують державну грошову допомогу. Кошти використовуються опікунами на
потреби підопічних. Працівники служби у справах дітей систематично перевіряють
умови проживання, виховання та утримання дітей та виконання обов’язків
опікунами (піклувальниками). Щороку опікуни (піклувальники) здають письмові
звіти щодо виконання своїх обов’язків та використання державних коштів, які
підшиваються в особову справу дитини.
На обліку в службі у справах дітей перебуває одна сім’я, що опинилась у
складних життєвих обставинах, в якій виховується 2 дитини. Працівники СуСД
систематично відвідують дану сім’ю. При необхідності проводять бесіди з
родичами та дітьми. Протягом 2016 року 1 сім’ю було знято з обліку сімей, які
опились в складних життєвих обставинах, у зв’язку із зміною місця проживання.
Протягом 2016 року працівниками служби у справах дітей проведено 18 перевірок
умов утримання і виховання неповнолітніх у неблагополучних сім’ях.
Службою у справах дітей ведеться та постійно оновлюється єдиний
електронний банк даних ЄІАС «Діти» для дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Протягом 2016року службою у справах дітей на первинний облік дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, не було поставлено жодної дитини.
В червні 2016 року 2 дітей, позбавлених батьківського піклування шкільного
віку, були оздоровлені за кошти місцевого бюджету в пришкільному таборі
«Пошук».
Працівниками служби у справах дітей перевіряються підприємства з метою
запобігання використання праці неповнолітніх. В результаті даних перевірок за
2016 порушень не виявлено.
Відповідно до наказу управління у справах сім’ї та молоді ЛОДА № 23 від
15.06.2011 року, наказу служби у справах дітей ЛОДА № 27 від 15.06. 2011 року,

наказу управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВСУ у
Львівській області № 38/11 від 15.06.2011 року в м. Моршині створено робочу
групу для контрольно-наглядових заходів, рейдів-перевірок розважальних закладів
та місць проведення дозвілля. Розроблені та затверджені плани щоквартальних
перевірок розважальних закладів та місць проведення дозвілля молоді.
Спільно з працівниками ВКМСД проводяться рейди-перевірки по м.Моршин з
метою запобігання продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів.
З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності здійснено
рейди-перевірки біля культових споруд, вокзалу, бювету спільно з відділом
культури, сім’ї, молоді та спорту та працівниками управління праці та соціального
захисту населення. В навчальному закладі працює рада по профілактиці
правопорушень, яка здійснює профілактичну роботу серед учнів, які схильні до
правопорушень; з педагогічно запущеними учнями проводились анкетування на
морально-етичну, правову та шкільну теми. Проводились наради, де розглядались
питання про роботу класних керівників та вчителів по вихованню в учнів
здорового способу життя, запобігання дитячої бездоглядності, негативних проявів.
В НВК «СЗШ школа-ліцей» з учнями старших класів працівниками служби
проводяться виховні години, бесіди, круглі столи на теми профілактики вживання
наркотиків, алкогольних напоїв, тютюнопаління та запобігання насильства в сім’ї.
При міській раді діє комісія з питань захисту прав дитини, яка являється
консультативно-дорадчим органом та сприяє забезпеченню реалізації прав дитини
на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальних захист, сімейне виховання та
всебічний розвиток. Протягом 2016 року було проведено 7 засідань комісії, на яких
розглядались питання відчуження, дарування та обміну майна неповнолітніх,
узгодження графіку зустрічей батька з дитиною, позбавлення батьківських прав,
черговий перегляд індивідуальних планів дітей, які перебувають на первинному та
профілактичному обліку.
Працівники служби беруть участь в судових засіданнях, де вирішуються
питання захисту прав та інтересів неповнолітніх.

3. Пріоритетні напрями розвитку м. Моршина у 2017 році
Головними пріоритетами соціально-економічного розвитку м.Моршин
у 2017 році визначено:
1.Розвиток житлово-комунальної галузі;
2.Благоустрій міста;
3.Розвиток туризму, збереження пам`яток культури;
4.Енергозбереження та енергоефективність;
5.Сприяння розвитку освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального
захисту населення.
Основні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, над якими буде
працювати міська рада протягом 2017 року:
1.незадовільний стан міських мереж водопостачання та водовідведення,
каналізаційних та водоочисних споруд;
2.незадовільний стан частини доріг, тротуарів та прибудинкових територій міста;
3.незадовільний стан об’єктів комунальної власності, зокрема, житлового фонду;
4.необхідність впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах житловокомунального господарства та у бюджетних установах міста;
5.оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ міста;
6.забезпечення належного стану благоустрою в місті;
7.відсутність місць для літного відпочинку;
8.відсутність інформації про туристичний потенціал міста.
Виходячи з вищенаведеного, в місті буде проводитись наступна робота:
3.1. В галузі житлово-комунального господарства:
3.1.1. Заміна аварійних ділянок мереж водопостачання та водовідведення;
3.1.2. Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у
поверхневі води;
3.1.3. Заміна обладнання, в тому числі насосних станцій, на енергоощадне;
3.1.4. Встановлення приладів обліку тепла та холодної води в житлових будинках;
3.1.5. Проведення заходів з термомодернізації приміщень: капітальний та
поточний ремонт житлового фонду (дахів, фасадів, сходових кліток; ремонт
(заміна) внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення,
систем електропостачання, ремонт та заміна ліфтів, тощо).
3.1.6. Організаційно-управлінський вплив на комунальні підприємства з метою
підвищення ефективності та надійності їх функціонування у сфері виробництва і
забезпечення необхідного рівня комунальних послуг споживачам, забезпеченню
прибутковості, ефективної господарської діяльності, здійснення контролю за
використанням бюджетних коштів.
3.2. Благоустрій міста
3.2.1. Реконструкція, капітальний і поточний ремонт автомобільних доріг та
забезпечення безпеки дорожнього рух;
3.2.2. Асфальтування прибудинкових територій;
3.2.3. Капітальний ремонт та реконструкція тротуарів;
3.2.4. Будівництво моста через р.Бережниця до ділянок учасників АТО;
3.2.5. Реконструкція та технічне обслуговування вуличного освітлення;

3.2.6. Встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронних зон
річки Бережниця та міського ставу, паспортизація ставу, влаштування
відпочинкової зони міського ставу;
3.2.7. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою
дією вод (винесення водоохоронних зон в натуру, очищення русел тощо).
3.2.8. Підвищення рівня екологічної свідомості і залучення громадськості до
практичних дій для збереження довкілля.
3.2.9. Дотримання чистоти і порядку на всій території міста, регулярне прибирання
вулиць та вивіз твердих побутових відходів.
3.3. Розвиток туризму та збереження пам`яток культури
3.3.1. Проведення внутрішніх робіт по реставрації дерев’яної церкви Покрови
Пресвятої Богородиці та облаштування музею «Однієї ікони».
3.3.2. Знакування важливих туристичних об’єктів;
3.3.3. Встановлення інформаційних знаків, вказівників, аншлагів тощо;
3.3.4. Виготовлення промоційної та сувенірної продукції;
3.3.5. Створення музею історії міста-курорту Моршин.
3.4. Енергозбереження та енергоефективність
3.4.1. Проведення енергоаудитів бюджетних установ;
3.4.2. Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
на
реконструкцію приміщення та ремонт електромережі у корпусі 2 ДНЗ № 2
«Сонечко» та проведення робіт;
3.4.3. Капітальний ремонт системи опалення, даху та утеплення фасаду
Моршинської школи мистецтв;
3.4.4. Придбання енергозберігаючих ламп та світильників для заміни в
бюджетних установах;
3.4.5.
Капітальний ремонт системи теплопостачання Моршинської
міської лікарні;
3.4.6. Продовження робіт по заміні вікон та дверей на енергозберігаючі
в бюджетних установах міста;
3.4.7. Покращення матеріально-технічної бази міської бібліотеки та
впровадження елементів енергоменеджменту.
3.5. Освіта, культура, соціальний захист населення, охорона здоров’я
3.5.1. Зміцнення матеріально–технічної бази НВК "Середня
загальноосвітня
школа-ліцей" м. Моршина;
3.5.2.
Забезпечення харчуванням дітей 1-4 класів НВК «СЗШ-ліцей»;
3.5.3.
Капітальний ремонт спортивного залу, роздягалень та душових;
3.5.4. Виготовлення технічної документації ДНЗ № 2 «Сонечко»;
3.5.5.
Проведення інвентаризації земельної ділянки НВК «СЗШ-ліцей»
та
корпусу 2 ДНЗ № 2 «Сонечко»;
3.5.6.
Зміцнення матеріальної та навчальної бази ДНЗ № 2 «Сонечко»;
3.5.7. Організація доїзду та уроків з плавання;
3.5.8. Забезпечення літнього відпочинку у пришкільному таборі
«Пошук»,
першочергово-пільгових категорій;
3.5.9. Надання премій переможцям та призерам олімпіад, конкурсів;

3.5.10.
Зміцнення матеріально–технічної бази Моршинської
школи мистецтв;
3.5.11.
Придбання музичних інструментів;
3.5.12. Проведення спортивних заходів, забезпечення участі команд
міста у
комплексних спортивних іграх Львівщини;
3.5.13. Проведення культурно-масових заходів з відзначення державних
та визначних дат, забезпечення умов розвитку культури та духовного збагачення
мешканців міста (забезпечення урочистих академій, святкових концертів,
тематичних вечорів, вечорів-реквіємів, до святкових та пам'ятних дат: День міста,
День молоді, День захисту дітей, День незалежності, Свято Миколая та участі
мистецьких колективів міста у фестивалях та конкурсах міського, регіонального та
всеукраїнського рівнів, розважальні заходи, фестивалі, виставки в Амфітеатрі
Моршинського парку.)
3.5.14.
Проведення заходів з міжнародного співробітництва та
розширення побратимських зв’язків в освітній галузі.
3.5.15. Надання матеріальних допомог соціально незахищеним верствам
населення;
3.5.16. Фінансування Моршинського міського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
3.5.17.
Підтримка Моршинського міського товариства інвалідів та
громадської організації «Надія»;
3.5.18.
Надання адресних допомог та компенсацій;
3.5.19.
Надання якісної медичної допомоги;
3.5.20. Оновлення лікувально-діагностичної бази Моршинської міської
лікарні;
3.5.21. Співпраця з Моршинським міським центром зайнятості щодо
створення нових робочих місць та зменшення рівня безробіття.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми буде проводитись за рахунок коштів міського
та обласного бюджетів розвитку, загального фонду міського бюджету, державної
підтримки за рахунок цільових бюджетних призначень з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток регіонів, виконання інвестиційних проектів, на
реалізацію заходів із енергоефективності та енергозбереження тощо. Будуть
залучатися кошти суб’єктів господарювання відповідно до статті 40 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності” на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста та інші надходження, в тому числі
кошти міжнародної технічної допомоги, секторальної бюджетної підтримки,
залучення яких не суперечить чинному законодавству.
Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 1 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м.Моршина на 2017 рік

Основні показники програми соціально-економічного розвитку м. Моршина на 2017 рік
Показники

Одиниця виміру

СФЕРА ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, з них
ПрАТ “МЗМВ “Оскар”
Будівництво
Прийняття в експлуатацію житла
Інвестиційна діяльність
Обсяги капітальних інвестицій
Фінанси
Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів
Дохідна частина міського бюджету
Видаткова частина міського бюджету
Бюджет розвитку
Заробітна плата
Середньомісячна заробітна плата
- номінальна
Зайнятість
Середньооблікова кількість штатних працівників
Зареєстровані вакансії
Укомплектовані вакансії
Зареєстровані безробітні

2016 р.,
звіт/очіку
ване

2015 р.,
звіт

2017 р. до
2016 р., %

млн. грн
млн. грн

679,1
661,6

755,4
736,9

819,6
801,0

х
108,7

тис. кв.м

11,0

7,1

1,5

х

млн. грн.

57,7

158,8

70,0

44,1

млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.

35,6
27,9
27,9
2,5

36,2
55,5
57,5
2,5

40,0
62,4
62,4
2,6

110,5
112,4
108,5
104,0

грн.

2777

3774

4334

114,8

2868
386
380
204

2278
385
379
189

97,2
99,7
99,7
92,6

осіб
3609
осіб
372
осіб
368
осіб
179
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Соціальний захист та захист дітей
Придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим

2017 р.,
прогноз

х

Показники

Одиниця виміру

батьківського піклування, та особам з їх числа
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
яких
передбачається
забезпечити житлом
Загальний бюджет витрат, у тому числі:
- кошти місцевого бюджету
Охорона здоров’я
Кількість лікарів усіх спеціальностей
Кількість середнього медичного персоналу
Амбулаторний прийом в поліклініці
Освіта
Кількість постійних дошкільних закладів
Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у
процентах до кількості дітей відповідного віку)
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Секретар ради

2016 р.,
звіт/очіку
ване

2015 р.,
звіт

2017 р.,
прогноз

2017 р. до
2016 р., %

осіб

0

1

1

х

тис.грн
тис.грн

0
0

425
170

450
180

х
х

32
86
35824

28
81
35796

27
78
35760

96,4
96,3
99,9

одиниць

1

1

1

200

%

92

93,6

100

х

одиниць
тис. осіб

1
542

1
565

1
570

100
100,8

осіб
осіб
осіб

Микола Воєвода

Додаток 2 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м.Моршина на 2017 рік

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ м.МОРШИНА,
НА ЯКИХ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВОДИТИ РЕМОНТНІ РОБОТИ У 2017 РОЦІ
1.вул. Проліскова, Зелена, Б.Хмельницького, Р.Шухевича, В.Івасюка, Геологів –
капітальний ремонт;
2.реконструкція, капітальний та поточний ремонти тротуарів по вул. Івана
Франка (від вул.Джерельна до "Говерли", від в’їзду в Моршин з сторони
Стрия до перехрестя з вул. Д.Галицького; тротуарної доріжки (від НВК
«Моршинська середня загальноосвітня школа-ліцей» м.Моршина до Моршинської
міської лікарні), 50-річчя УПА, Лесі Українки;
3.поточний ремонт прибудинкових територій (Д.Галицького, 8а, 10а, Озерна, 3,
Шевченка, 1 (під’їзд 1-3), 50-річчя УПА, 5, Івана Франка 59, 68, Привокзальна, 41)
та вулиць міста;
4.капітальний та поточний ремонт вул. Вокзальна та вул.Івана Франка, що
перебувають на балансі Філії ДП Стрийський райавтодор» ВАТ «Державна
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» Служби автомобільних доріг
України у Львівській області.

Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 3 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м.Моршина на 2017 рік

План заходів з виконання Програми благоустрою міста Моршина на 2017 рік
Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальний
виконавець

1
Забезпечити оплату за спожиту
електроенергію вуличного
освітлення
Забезпечити поточне
обслуговування мереж освітлення

2

3

Джерела
фінансування
(місцевий бюджет,
інші джерела)
4

КП «Зелене місто»

міський бюджет

КП «Зелене місто»

міський бюджет

182,7

КП «Зелене місто»
КП «Зелене місто»
КП «Зелене місто»
КП «Зелене місто»
визначено на
конкурсних засадах

міський бюджет
міський бюджет
міський бюджет
міський бюджет

2726,3
50,0
3,0
43,2

міський бюджет

72,0

Послуги автотранспорту

КП «Зелене місто»

міський бюджет

225,0

Охорона парку
Обслуговування камер відеонагляду
Придбання обладнання для відеоспостереження по
безпеці міста
Облаштування прибережної території ставу і
влаштування засувки гідротехнічної споруди ставу на
території м.моршин Львівської області (поточний
ремонт)
Чистка ливневої каналізації
Придбання гумової крихти для внесення на штучне
покриття спортивного майданчику за адресою
м.Моршин, вул.І.Франка, 27

КП «Зелене місто»
КП «Зелене місто»

міський бюджет
міський бюджет

387,0
35,1

КП «Зелене місто»

міський бюджет

40,0

КП «Зелене місто»

міський бюджет

150,0

КП «Зелене місто»
ПЖКГ
Моршинської
міської ради

міський бюджет

10,0

міський бюджет

21,0

Забезпечити прибирання та
санітарну очистку зелених зон,
тротуарів та вулиць міста

Оплата за електроенергію вуличного освітлення
Технічне обслуговування та поточний ремонт
освітлення
Прибирання території
Зрізка та обрізка дерев
Відлов безпритульних тварин
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення
Вивіз ТПВ

Забезпечити утримання об’єктів
благоустрою
Забезпечити безпеку руху та
охорону громадського порядку

Протипаводкові заходи

Облаштування місць загального
користування
Всього

Секретар ради

Прогнозний обсяг
фінансових ресурсів
для виконання
завдань, тис. грн
5
441,4

4386,7

Микола Воєвода

Додаток 4 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м.Моршина на 2017 рік

Перелік заходів, які будуть реалізовуватись
управлінням соціально-гуманітарної політики
Моршинської міської ради у 2017 році
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Терміни
виконання
Святкові заходи з нагоди Новорічних
Груденьта Різдвяних свят «Різдво у Моршині»
січень
Святкові урочистості до Дня
січень
Соборності.
Заходи до вшанування пам’яті
лютий
«Героїв Небесної Сотні»
Вшанування річниці Героїв Крут
лютий
Заходи до річниці від дня народження
березень
Т.Г.Шевченка
Заходи

6.

Великодні гаївки

квітень

7.
8.

Заходи до річниці аварії на ЧАЕС
Загальноміське свято до Дня Матері

квітень
травень

9.

Святкові заходи до Дня Героїв

травень

10
.

Спортивно – розважальні заходи
до Дня захисту дітей

червень

11
.

Спортивно – розважальні заходи до
дня м. Моршина

червень

12 Святкові заходи до Дня Конституції та
до Дня молоді
.
13
.

Святкові заходи з нагоди Дня
Державного Прапора України та до
Дня Незалежності України

14
.

Проведення свята «Олімпійський
урок». Олімпійський тиждень.

15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.

День захисника України
Заходи до 73 річниці створення УПА
Дитячий фестиваль
«Джерела Моршина»
Заходи з нагоди 102 – річниці
утворення Легіону Січових Стрільців.
Урочистості з нагоди проголошення
ЗУНР

червень
серпень
вересень
жовтень

Місце проведення
Площа Незалежності
Палац культури
Палац Культури
Палац культури
Палац культури
Палац культури
НВК СЗШ – ліцей
Площа Незалежності
Палац культури
Палац культури
Палац культури
Лікарня відновного лікування
ветеранів ОУН – УПА «Говерла»
Площа Незалежності
Універсальний майданчик зі
штучним покриттям
Площа Незалежності
Палац культури
Міський стадіон
Площа Незалежності
Палац культури
Площа Незалежності
НВК СЗШ – ліцей
Універсальний майданчик зі
штучним покриттям
Палац культури
Сан. «Говерла»

жовтень

Палац культури

листопад

Палац культури

листопад

Палац культури

День Гідності та Свободи

листопад

Палац культури

Вечір-реквієм пам’яті жертв
Голодомору 1932 – 1933 р.р.

листопад

Палац культури

21
.

Святкове дійство до дня Св. Миколая
«Ой, хто, хто, Миколая любить»

грудень

Палац культури

Спорт
(участь у обласних комплексних спортивних іграх Львівщини, на 2017 рік)
№

Термін
виконання
Обласні змагання
лютийЛижні перегони
березень
Змагання з ДПЮ
березень
Тато мама я – спортивна сімя
березень
Бадмінтон
квітень
Баскетбол
травень
Пляжний волейбол
червень
Плавання «Олімпійський день»
червень
Волейбол
липень
Оздоровчий туризм (Сходження на
березень Говерлу)
квітень
Настільний теніс
вересень
Легка атлетика
вересень
Шахи, шашки
жовтень
Баскетбол
жовтень
Гирьовий спорт
серпень
Армспорт
листопад
Міські змагання
березень,
Шашко-шаховий турнір
листопад
(серед інвалідів)
грудень
Шашко-шаховий турнір
червень
(шкільна молодь)
Дворовий футбол
травень
Спартакіада інвалідів
Заходи

День спортовця
Футбольний турнір серед
організацій міста
Турнір з футболу до дня міста
Спортивні забави до Дня
Незалежності
Велоспорт (Кросс-кантрі)

Секретар ради

вересень

Місце проведення
м. Новояворівськ
м. Львів
м. Сокаль
м. Львів
Миколаїв, Самбір
Стрий , Жидачів
м. Львів
Броди
смт. Ворохта
м. Жовква
м. Львів
Новояворівськ, Турка
м. Самбір
м. Дрогобич
м. Червоноград
Міське товариство інвалідів
НВК СЗШ-ліцей
м. Моршин
Міський стадіон
Міський стадіон
Малий стадіон зі штучним
покриттям

червень

Міський стадіон

червень

Міський стадіон

серпень

Міський стадіон

жовтень

Околиці міста

Микола Воєвода

Додаток 5 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м.Моршина на 2017 рік

Перелік діючих програм на 2017 рік
№
п/п

Назва цільової програми

Сума
коштів,
тис.грн.

1.

Екологічна програма м.Моршина на 2016-2017
роки, від 17.12.2015 №51

721

2.

Програма благоустрою м.Моршина на 2016-2020
роки, від 17.12.2015 №21

4500

3.

Програма сприяння діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків на
території міста Моршина на 2016-2020 роки, від
03.11.2016 №253
Програма відшкодування частини кредитів,
отриманих ОСББ на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків у м. Моршині на
2016-2020 роки (“Теплий дім“), від 21.07.2016
№190

4.

5.

Програма енергозбереження для населення
м.Моршина на 2017 – 2020 роки, від 30.03.2017
№

6.

План дій сталого енергетичного розвитку міста
Моршина до 2020 року, від 21.07.2016 №195

7.

Програма розвитку туризму та промоції м.
Моршина на 2016-2020 роки, від 03.03.2016
№100

8.
9.
10.

Програма збереження дерев’яної архітектурної
та культурної спадщини м.Моршина на 20162020 роки, від 17.12.2015 №24
Програма розроблення містобудівної
документації в м. Моршині на 2016-2020 роки,
від 17.12.2015р. № 33 зі змінами від 25.08.2016
№204
Програма проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу на території м. Моршин на 2016-2020
роки, від 17.12.2015 №34

250

100

120

85

180

250

636,4

200

11.
12.

Програма проведення інвентаризації земель у
місті Моршині на 2016-2020 роки, від 17.12.2015
№32
Програма технічного і фінансового забезпечення,
удосконалення та розвитку системи

Спрямування
Виконання природоохоронних заходів
Прибирання території, поводження з ПВ, догляд
за зеленими насадженнями , вуличне освітлення
Покращення технічних
характеристик будинків, виготовлення та
поновлення технічної документації
Відшкодування частини кредитних коштів,
залучених ОСББ (30% але на більше 50,0 тис.грн.
за одним договором) на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків, поліпшення
комфорту мешканців міста та підвищення
енергоефективності багатоквартирних будинків.
Відшкодування з міського бюджету м.Моршина
різниці між процентною ставкою кредитнофінансової установи та відсотком,
відшкодованим обласним бюджетом (5%), але не
більше 15% річних за наданими кредитами на
цілі, які забезпечують енергозбереження.
Проведення енергоаудитів бюджетних установ,
встановлення програмного продукту для
моніторингу споживання енергоресурсів
Знакування вулиць та важливих туристичних
об’єктів міста, встановлення інформаційних
щитів, велопарковок, виготовлення сувенірнопромоційної продукції, представницькі витрати
Виготовлення іконостасу
Розробка історико-архітектурного опорного
плану міста та нормативно-грошової оцінки
земельних ділянок
- для будівництва критого універсального
спортивного майданчика (територія кортів) по
вул.І.Франка в м.Моршині, орієнтовною площею
0,0800 га;
- для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі орієнтовною площею 0,0100 га по
вул.І.Франка в м.Моршині;
- для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, орієнтовною площею 0,0481 га по
вул.Привокзальна,55 в м.Моршині.

90
16

Придбання приймачів проводового та ефірного
радіомовлення, телеприймачів для гарантованого

централізованого оповіщення і зв’язку міста
Моршина на 2016 - 2017 роки, від 17.12.2015
№31

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Програма забезпечення техногенної та пожежної
безпеки у м.Моршині на 2016-2020 роки
Програма підтримки громадян – жителів міста
Моршина, які прийняті на військову службу за
контрактом до Збройних сил України у 2017
році, від 30.03.2017 №
Програма покращення роботи системи
відеонагляду та забезпечення громадської
безпеки в м.Моршині на 2016, 2017-2020 роки,
від 30.03.2017 №
Про затвердження Програми "Інші заходи,
пов'язані з економічною діяльністю" на 2017 рік
Програма реформування і розвитку ЖКГ
м.Моршин на 2015-2018 роки, від 22.01.2015
№1033
Програма "Питна вода" на 2012-2020 роки, від
01.03.2012 №312

19.

Програма енергоефективності м.Моршина на
2013-2020 роки, від 24.01.2013 №568

20.

Програма капітального та поточного ремонту
автомобільних доріг комунальної власності
м.Моршина на 2014-2020 роки, від 26.06.2014
№908
Міська програма "Молодь Моршина 2016-2020"

21.

прийому програм державного теле-, та
радіомовлення, вуличних
гучномовців, пристрою відтворення інформації з
цифрових носіїв

10
110

105,1
71,7
592,0

300,0

1660,0
105,8

Міська програма розвитку фізичної культури та
спорту 2017-2021 рр.

15,9

23.

Міська програма "Проведення культурномасових заходів на 2015-2017"

20,0

24.

Міська програма підтримки книговидання
місцевих авторів та популяризації української
книги в місті Моршині 2017-2021
Програма безоплатного харчування учнів НВК
“Середня загальноосвітня школа – ліцей ” м.
Моршина
Програма розвитку освітньої галузі м. Моршин

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа
Комплексна програма підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, а
також членів сімей загиблих учасників
антитерористичної операції - мешканців м.
Моршина на 2016 рік, 2017 рік
Програма соціального забезпечення та
соціального захисту населення м. Моршина на
2015-2018 роки
Комплексна програма соціальної підтримки та
реабілітації інвалідів м. Моршина на 2015-2018
роки
Міська програма з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016 -2018 роки
Програма компенсації пільгових перевезень
окремих категорій громадян (мешканців міста
Моршина) в залізничному транспорті
приміського сполучення на 2017 рік, від

Ремонт житлового фонду, заміна мереж,
встановлення приладів обліку

0

22.

25.

Придбання та встановлення обладнання,
обслуговування системи відеоспостереження

15,0
419,1
263,747
180,0

100,2

503,0
177,6
30,0
35,0

Проведення заходів з енергозбереження в
бюджетних установах та на комунальних
підприємствах міста
Капітальний ремонт 1000,0 тис.грн., поточний
ремонт 660,0 тис.грн.

30.03.2017 №

Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 6 до рішення
Моршинської міської ради від
30.03.2017р. № 367

Заходи з будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення м.Моршин на 2017 рік
тис. грн

2

340,309

250,000
260,000
110,755

250,000
260,000
110,755

50,000

50,000

2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.

Капітальний ремонт житлового будинку № 6б по вул.Д.Галицького в м.Моршині (Ремонт димовентиляційної
системи та дренаж)

ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
Моршинська міська рада
ОСББ "Пролісок плюс"
ОСББ "Підлісок"

2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.

110,000
976,988

110,000
976,988

ОСББ "Геолог-9"

2 017р.

102,828

102,828

ОСББ "Галичани"
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

50,000

50,000

Капітальний ремонт гуртожитку № 5 по вул.50-річчя УПА
Капітальний ремонт коридорного освітлення ж/б № 5 по вул.50-річчя УПА
Капітальний ремонт кабельної лінії від ЗТП до ж/б № 6 по вул. 50-річчя УПА
Програма підтримки ОСББ
Капітальний ремонт ліфта в ж/б № 14 по вул.І.Франка
Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Привокзальна, 39 у м.Моршин
Капітальний ремонт каналізації ж/б № 9 по вул.І.Франка в м.Моршині (Ремонт водопроводу та каналізації
підвалу будинку №9 вул.І.Франка, м.Моршин)
Капітальний ремонт коридорного освітлення ж/б № 32 по вул.Д.Галицького
Поточний ремонт житлового фонду
Поточний ремонт житлового фонду
Поточний ремонт даху ж/б по вул. 50-річчя УПА, 2
Заміна вхідих дверей в ж/б № 57 по вул.І.Франка (поточний ремонт)

Водопровідно-каналізаційний фонд, об'єкти теплопостачання
Реконструкція каналізаційних очисних споруд
Реконструкція водопроводу та споруд на ділянці с.Братківці - м.Моршин
Капітальний ремонт водопроводу (Д 90) від вул.І.Франка через Озерну до н/с по вул.Д.Галицького
Капітальний ремонт водопроводу в районі будинків Д.Галицького, 32, Франка, 9
Реконструкція водоочисних споруд поверхневого водозабору з р.Бережниця
Капітальний ремонт водопроводу від н/с ІІІ підйому до басейну
Капітальний ремонт даху надкаптажних споруд (свердловин)
Капітальний ремонт н/с по вул.І.Франка в м.Моршині

ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради,
КП "Моршинтеплоенерго"
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради

11

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Привокзальній (до ж/б №41 та КП "Моршинтеплоенерго") в м.Моршин

12
13
14

Заміна водопроводу по вул. З.Красівського в м.Моршині
Капітальний ремонт каналізації по вул.Привокзальній (ж/б №49, ж/б №51) в м.Моршин
Внески в статутний фонд для придбання:
насоси
кутова шліфувальна машина ВОSCH CWS 24-230 LVІ
перфоратор ВОSCH GВН 3-28 ДRЕ
комплекти фланців
Розробка оптимізованих схем тепло-, водопостачання та водовідведення

1600,000 1600,000
40,000
78,178 110,000

2 017р.
2 017р.
2 017р.
5 тис.
м.куб/доб.
3 км
3840м3
500м

50000,000

697,007
50,500

50,500

ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

130,000

130,000

ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.
2 017р.
2 017р.

2 км

500,000
340,309
150,000
250,000
260,000
110,755
25,000

500,000
340,309
150,000
250,000
260,000
110,755
25,000

50,000
160,000
40,000
78,173
250,000
100,000
111,000

50,000
160,000
40,000
78,173
250,000
90,000
100,000

60,000
50,000
22,000
7,000
10,000
5,000

54,000
45,000
22,000
7,000
10,000
5,000

10131,327
2004-2020
2017-2020
2 017р.
2 017р.
2016-2020
2 017р.
2 017р.
2 017р.

2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.

120,000

46457,049

120,000

12,3

10
11
12
8116,419 6060,000 16650,000
772,000
0,000
0,000

521,000
178,000
100,000
100,000

40,000
797,000
50,500
100,000

40,000
797,000
50,500
100,000

130,000

130,000

210,000
120,000
14,827

210,000
120,000
14,827

7,527
7,300
34,620

7,527
7,300
34,620

200,000

200,000

14

заява мешканців
заява мешканців
заява мешканців
заява мешканців
заява мешканців
зверення до голови ЛОДА
заява мешканців
заява мешканців
заява мешканців
заява мешканців
10,000 програма підтримки ОСББ
11,000 програма підтримки ОСББ
програма підтримки ОСББ
6,000
5,000 програма підтримки ОСББ
загальний фонд
загальний фонд
загальний фонд

2631,327 2500,000

8021,000
178,000
100,000
100,000

13
0,000
0,000

Примітки

340,309

ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради

9
28826,419
772,000

Інші кошти

8

Державний бюджет

7

Обласний бюджет

6

Міський бюджет

5

Усього

4

Капітальний ремонт житлового фонду
Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 6 по вул. І.Франка в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 8 по вул. І.Франка в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 49 по вул. Привокзальна в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 51 по вул. Привокзальна в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт покрівлі ж/б № 42 по вул. І.Франка в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт відмостки і цоколю ж/б № 18 по вул.50-річчя УПА в м.Моршині Львівської області

3
4
5
6
7
8
9
10

15

% будівельної готовності

1

3
Об’єкти житлово-комунального господарства
Житловий фонд

Залишок кошторисної
вартості на 01.01.2016

2

Кошторисна
вартість

1

Замовник

Рік початку, закінчення
будівництва

Назва та місцезнаходження об'єкта, характер робіт

Проектна потужність у відповідних
одиницях

№ з/п

Обсяг фінансування на 2017 рік
у тому числі:

2500,000

5000,000
5000,000

0,000
ОНПС 21,0 тис.грн.
проект
60 тис труби 20 тис комплектуючі

передпроектні роботи

заява мешканців

17

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
підлягають продажу

Моршинська міська рада

2 017р.

Внески в статутний фонд для придбання:
обладнання для відеоспостереження по безпеці міста
Перешарування сміттєзвалища
Проведення заходів з озеленення міст і сіл: придбання багаторічних зелених насаджень
Придбання вантажного електромобіля F090 для збереження природно-заповідного фонду м.Моршин
Придбання міні-трактора ДТЗ 4504 для збереження природно-заповідного фонду м.Моршин

КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"
Моршинська міська рада
КП «Зелене місто»
КП «Зелене місто»
КП «Зелене місто»

2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.

70,000

Об’єкти територій загального користування

18
19
20
21
22

9
7820,100

40,000

40,000

загальний фонд, ФОНПС

40,000

40,000

загальний фонд

Моршинська міська рада

3,5 га

2 017р.

26

Моршинська міська рада

1,7 км

2 017р.

27

Розчистка русла р.Бережниці (від моста до мінзаводу до межі м.Моршина та с.Баня Лисовицька)

Моршинська міська рада

2 017р.

0,000

28

Розробка нормативно-грошової оцінки земель м.Моршина

Моршинська міська рада

2 017р.

200,000

29

Встановлення інформаційно-вказівних знаків по місту

КП "Зелене місто"

2 017р.

30.2 Облаштування безпечного міського простору вулиці І.Франка в м.Моршині (реконструкція)

КП "Зелене місто"

50,000

10102,992
18,1 м

Моршинська міська рада

50,000

благоустрій

3102,992 2200,000

9442,992

1442,992

1200,000

6800,000

0,000

6800,000

0,000

6303,997

503,997

5800,000

субвенція, проектні роботи 179368,80 грн.

1721,801

1639,816

4,8

1639,816

639,816

1000,000

ДФРР

2016-2017

1524,517

1499,179

1,7

1499,179
2000,000
1000,000
980,000

299,179
1000,000
500,000
480,000

20,000
0,000
0,000
0,000

20,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

660,000
500,000
50,000

660,000
500,000
50,000

0,000

160,000

160,000

0,000

40,000
85,000

40,000
85,000

31.4
31.5
31.6
31.7

Капітальний ремонт дороги по вул.Геологів в м.Моршин Львівської області
Капітальний ремонт дороги по вул.В.Івасюка в м.Моршин Львівської області
Капітальний ремонт дороги по вул.Р.Шухевича в м.Моршин Львівської області
Капітальний ремонт тротуарів по вул.Л.Українки

КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"

31.8
31.9
32
32.1
32.2

Капітальний ремонт тротуарів по вул.50-річчя УПА
Капітальний ремонт тротуарної доріжки від НВК "СЗШ-ліцей" до Моршинської міської лікарні

КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"

2 017р.
2 017р.

Поточний ремонт
Поточний ремонт вулиць міста
Поточний ремонт тротуару по вул.І.Франка в м.Моршині

КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"

2 017р.
2 017р.

Поточний ремонт прибудинкових територій та внутрішньодворових заїздів до житлових будинків в м.Моршин
Львівської обл.

ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул.Привокзальній, 41 в м.Моршин

ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

Поточний/капітальний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул.І.Франка, 59 в м.Моршин

ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

3566 кв.м.

зернення В.Чубукова
200,000

2016-2017

КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"
КП "Зелене місто"

2222 кв.м.

ДФРР, обласний бюджет

6303,997

Капітальний ремонт
Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Моршин Львівської області
Капітальний ремонт дороги по вул.Зеленій в м.Моршин Львівської області
Капітальний ремонт дороги по вул.Пролісковій в м.Моршин Львівської області

1915 кв.м.

4850,000

6303,997

Реконструкція тротуарів по вулиці І.Франка в м.Моршин Львівської області

1582 кв.м

субвенція бюджету м.Стрий
благоустрій
ФОНПС
ФОНПС

2016-2020

30.3
31
31.1
31.2
31.3

32.3

ПЖКГ Моршинської міської ради

Примітки

700,000

Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території земель водного фонду та
водоохоронних зон річки Бережниця в межах м.Моршина

Будівництво під’їзної дороги до ділянок учасників АТО та моста через ріку Бережницю по вул. Івана Франка
(біля автостанції) в м. Моршині Львівської області

0,000

45,000

Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території земель водного фонду та
водоохоронних зон міського ставу м.Моршин, виготовлення паспорту

30.1

1360,000 4850,000

588,100

25

Будівництво, реконструкція

1610,100

14
загальний фонд

45,000

Капітальний ремонт доріжок на міському кладовищі

2 017р.

30

13

6138,100

2016-2018

КП "Зелене місто"

Ремонт, будівництво та реконструкція вулично-дорожної мережі

12

360,000
300,000

КП "Зелене місто"

9058,100

11

70,000

30,000
30,000
30,000
257,000
165,000
90,000
75,000

Реконструкція вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій в
м.Моршині Львівської області

9128,126

10

30,000
30,000
30,000
257,000
165,000
450,000
375,000

24

23

Інші кошти

8

Державний бюджет

7

2 017р.

Обласний бюджет

6

Водопровідно-каналізаційне господарство (поточні видатки) (лічильники на воду)

Міський бюджет

5

16

Усього

4

ПЖКГ Моршинської міської ради

% будівельної готовності

3

2

Залишок кошторисної
вартості на 01.01.2016

1

Замовник

Кошторисна
вартість

Назва та місцезнаходження об'єкта, характер робіт

Рік початку, закінчення
будівництва

№ з/п

Проектна потужність у відповідних
одиницях

тис. грн
Обсяг фінансування на 2017 рік
у тому числі:

2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.
2 017р.

734,221

718,975

832,233
948,766
21,000

21,000

2,1

1200,000
1000,000
500,000
500,000

обласний бюджет
0,000

0,000
коригування ПКД і роботи
коригування ПКД
проект
коригування ПКД
проект
проект

0,000

0,000
загальний фонд
загальний фонд

0,000

0,000 загальний фонд

540 - будівництво дороги з підпірною стінкою

Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул.50 річчя УПА, 5 в м.Моршин

ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.

Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул. Шевченка, 1 (під'їзд 1-3) в м.Моршин
Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул.Д.Галицького, 8а та 10а в м.Моршин
Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул. Озерна, 3 в м.Моршин

ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради
ПЖКГ Моршинської міської ради

2 017р.
2 017р.
2 017р.

35,000

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Придбання та встановлення робочих станцій з видачі паспорта у формі картки та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон в ЦНАП м.Моршина
Реконструкція спортивного майданчика по вул. Лесі Українки в м.Моршині Львівської області
Реконструкція міського ставу та влаштування велодоріжок в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт системи опалення НВК «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м.Моршина
Капітальний ремонт приміщення: "Утеплення фасаду НВК "СЗШ-ліцей" м.Моршина"
Капітальний ремонт системи опалення Моршинської школи мистецтв по вул.Привокзальній, 61 у м.Моршин
Львівської обл.
Капітальний ремонт фасаду Моршинської школи мистецтв у м.Моршин по вул.Привокзальній Львівської обл.
Заміна системи тепловодопостачання на території лікарні
Утеплення плит перекриття в дитячому відділенні (придбання матеріалів)
Заміна насосів для підкачки теплоносіїв на енергоефективні
Реконструкція корпусу № 2 ДНЗ № 2 "Сонечко" по вул. Л.Українки, 34 в м.Моршині Львівської області
Придбання обладнання (вікна, двері, умивальники, холодильники) ДНЗ № 2 «Сонечко» по вул. Л.Українки, 34
в м.Моршині Львівської області
Капітальний ремонт із заміною вікон і дверей у новому корпусі гастроентерологічного відділення та у
приймальному відділенні Моршинської міської лікарні по вулиці 50-річчя УПА, 20 в м. Моршин Львівської
області
Придбання обладнання та інвентаря в ДНЗ № 2 «Сонечко» по вул. Л.Українки, 34 в м.Моршині Львівської
області

Моршинська міська рада

2 017р.

Моршинська міська рада
Моршинська міська рада
НВК "СЗШ-ліцей" м.Моршина
НВК "СЗШ-ліцей" м.Моршина

2 017р.
970,0 тис.Є 2 017р.
2014-2017
2015-2017

Моршинська школа мистецтв

2015-2017

Моршинська школа мистецтв

2015-2017

Моршинська міська лікарня
Моршинська міська лікарня
Моршинська міська лікарня

243 м.п.
2017-2018
2 017р.
923,1 кв.м.
2 017р.

ДНЗ № 2 "Сонечко"

2017-2020

ДНЗ № 2 "Сонечко"

2 017р.

Моршинська міська рада

2 017р.

Моршинська міська рада

2 017р.
2 017р.

47

Капітальний ремонт роздягалень, туалетів, душових та спортивзалу НВК «СЗШ-ліцей» м.Моршин Львівської
області

Моршинська міська рада

48

Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в м.Моршині Львівської області

Моршинська міська рада

2 об'єкти

Придбання комп'ютерної та оргтехніки

2 017р.

50

Придбання комп'ютерної та оргтехніки

Управління праці та соціального
захисту населення

2 017р.

51

Придбання комп'ютерної та оргтехніки

Фінансове управління

2 017р.

52

Заміна вхідних дверей до приміщення терцентру по вул.І.Франка, 47 (поточний ремонт)

Моршинський міський
територіальний центр

2 017р.

53

Влаштування іконостасу пам'ятки архітектури 1825р (ох.№2058-м) дерев'яної церкви Покрови Пресвятої
Богородиці м.Моршина

Моршинська міська рада

2 017р.

54

Впровадження програмного продукту "Енергобаланс" для здійснення ефективного моніторингу споживання
енергоресурсів бюджетними установами

Моршинська міська рада

2 017р.

49

Всього
Секретар ради

2435,015
2435,015
28130
28130
2906,045
2843,016
4026,485
4011,385
685,799

669,479

1496,501
1800,000

1481,501

299,964
101,000
392,148

299,964
101,000
392,148

2 017р.

Управління соціально-гуманітарної
політики

10

11

12

13

14

35,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Об’єкти соціальної інфраструктури
33

9

Примітки

8
35,0

Інші кошти

7

35,000

Державний бюджет

6

2 017р.

Обласний бюджет

5

ПЖКГ Моршинської міської ради

Міський бюджет

4

Поточний ремонт внутрішньодворового заїзду по вул.І.Франка, 68 в м.Моршин

Усього

3

% будівельної готовності

2

Залишок кошторисної
вартості на 01.01.2016

1

Замовник

Кошторисна
вартість

Назва та місцезнаходження об'єкта, характер робіт

Рік початку, закінчення
будівництва

№ з/п

Проектна потужність у відповідних
одиницях

тис. грн
Обсяг фінансування на 2017 рік
у тому числі:

20,000

2,2
0,4
2,4
1,0

0,0
0,0
0,0

14946,413

3024,870

900,265 10895,000

850,000
2435,015
750,000
2843,421
4011,385

85,000
435,015
750,000
143,421
211,385

765,000
1600,000

400,000

126,278
ДФРР
ДФРР
Pl-By-Ua (проект)
субвенція
субвенція

2700,000
3800,000

669,479

39,479

630,000

1481,501
120,000
46,500
40,000

81,501
120,000
46,500
40,000

1400,000

200,000

200,000

проект

100,000

100,000

звернення садочка

299,964

100,822

154,265

44,877 міропроекти

101,000

40,000

50,000

11,000 мікропроекти

392,148

125,747

196,000

70,401 мікропроекти

200,000

100,000

100,000

52,000

52,000

звернення управління

60,000

60,000

звернення управління

19,000

19,000

звернення управління

5,000

5,000

250,000

250,000

20,000

20,000

43772,832

11141,289

Микола Воєвода

субвенція
субвенція
проект
звернення лікарні
звернення лікарні

Програма "Спортивний
майданчик"

загальний фонд
Програма збереження
архітектурної спадщини
ПДСЕР "Угода мерів"

6960,265

27545,000

126,278

Додат

соціально-економічно

розвитку м.Мо

від ____

5

6

7

Міський бюджет

4

Усього

3

Обсяг фінансування на 2017 рік
% будівельної готовності

2

вартост
і на
Залишок
01.01.20 кошторисної
16

1

вартіст
Кошторисна
ь

Замовник

будівни Рік початку,
цтва
закінчення

№ з/п

Назва та
місцезнаход
ження
об'єкта,
характер
робіт

Проектна потужність у відповідних
одиницях

Заходи з будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення м.Морш

8

9

10

у тому числі:

Об’єкти житлово-комунального господарства
Житловий фонд

1

Реконструкці
я,
капітальний,
поточний
ремонт
житлових
будинків із
застосування
м
енергозберіг
ПЖКГ
аючих
Моршинсько
технологій і
ї міської
обладнання
ради
36 будинків

2016-2018

40500

1782,237

Водопровідно-каналізаційний фонд, об'єкти теплопостачання

2

Реконструкці
я
ПЖКГ
каналізаційн Моршинсько
их очисних
ї міської
споруд
ради

3

Реконструкці
я
водопроводу
та споруд на
ПЖКГ
ділянці
Моршинсько
с.Братківці ї міської
м.Моршин
ради
3 км 3840м3

4

Капітальний
ремонт
водопроводу
ПЖКГ
від н/с ІІІ
Моршинсько
підйому до
ї міської
басейну
ради

5 тис.
м.куб/доб.

2 км

2004-2020

50000

2017-2020

2 017р.

697,007

46457,049

1750,237
521

12,3

8021

521

178

178

797

797

5

Капітальний
ремонт даху
ПЖКГ
надкаптажни Моршинсько
х споруд
ї міської
(свердловин)
ради

2 017р.

11

Внески в
статутний
фонд для
придбання:

ПЖКГ
Моршинсько
ї міської
ради

2 017р.

насоси

ПЖКГ
Моршинсько
ї міської
ради

50,5

ПЖКГ
Моршинсько
ї міської
кутова шліфувальна
ради
машина ВОSCH CWS 24-230
2 017р.
LVІ

14

50,5

50,5

50,5

14,827

14,827

7,527

7,527

ПЖКГ
Моршинсько
ї міської
перфоратор ВОSCH
ради
GВН 3-28 ДRЕ

2 017р.

7,3

7,3

ПЖКГ
Моршинсько
ї міської
комплекти фланцівради

2 017р.

34,62

34,62

Водопровідн
оканалізаційн
е
господарство
(поточні
ПЖКГ
видатки)
Моршинсько
(лічильники
ї міської
на воду)
ради

2 017р.

70

70

Об’єкти територій загального користування

788,1

15

Проведення
заходів з
озеленення
міст і сіл:
придбання
багаторічних
зелених
КП «Зелене
насаджень
місто»

2 017р.

165

35

16

Придбання
вантажного
електромобіл
я F090 для
збереження
природнозаповідного
фонду
КП «Зелене
м.Моршин
місто»

2 017р.

450

90

17

Придбання
мінітрактора
ДТЗ 4504
для
збереження
природнозаповідного
фонду
м.Моршин

18

Реконструкці
я вуличного
освітлення із
застосування
м
інноваційних
енергозберіг
аючих
технологій в
м.Моршині
Львівської
КП "Зелене
області
місто"

2016-2018

21

Проведення
експертної
грошової
оцінки
земельних
ділянок
несільського
сподарського
призначення,
що
підлягають Моршинська
продажу
міська рада

22

Розробка
проекту
землеустрою
щодо
організації і
встановленн
я меж
території
земель
водного
фонду та
водоохоронн
их зон
міського
ставу
м.Моршин,
виготовленн Моршинська
я паспорту
міська рада

КП «Зелене
місто»

2 017р.

3,5 га

375

75

6138,1

588,1

2 017р.

15

15

2 017р.

40

40

9128,126

9058,1

23

Розробка
проекту
землеустрою
щодо
організації і
встановленн
я меж
території
земель
водного
фонду та
водоохоронн
их зон річки
Бережниця в
межах
Моршинська
м.Моршина міська рада

1,7 км

2 017р.

40

40

Розробка
нормативногрошової
оцінки
земель
Моршинська
м.Моршина міська рада

2 017р.

200

200

Встановленн
я
інформаційн
о-вказівних
знаків по
КП "Зелене
місту
місто"

2 017р.

50

50

9702,992

2119,087

9442,992

1319,087

6303,997

200

1639,816

819,908

Ремонт, будівництво та реконструкція вулично-дорожної мережі
24

Будівництво, реконструкція

січ 24

Будівництво
під’їзної
дороги до
ділянок
учасників
АТО та
моста через
ріку
Бережницю
по вул. Івана
Франка (біля
автостанції)
в м.
Моршині
Львівської
КП "Зелене
області
місто"

лют 24

Облаштуван
ня
безпечного
міського
простору
вулиці
І.Франка в
м.Моршині
(реконструкц КП "Зелене
ія)
місто"

18,1 м

2016-2020

6303,997

6303,997

2016-2017

1721,801

1639,816

4,8

бер 24
25

Реконструкці
я тротуарів
по вулиці
І.Франка в
ПЖКГ
м.Моршин Моршинсько
Львівської
ї міської
області
ради

1582 кв.м

2016-2017

1524,517

1499,179

1,7

Капітальний ремонт

січ 25

Капітальний
ремонт
дороги по
вул.Б.Хмель
ницького в
м.Моршин
Львівської
області

лют 25

Капітальний
ремонт
дороги по
вул.Зеленій в
м.Моршин
Львівської
КП "Зелене
області
місто"

КП "Зелене
місто"

2222 кв.м.
1915 кв.м.

2 017р.

734,221
832,233

2 017р.
3566 кв.м.

718,975

2,1

1499,179

299,179

1140

540

809

209

5

5

948,766

січ 25

Капітальний
ремонт
дороги по
вул.Геологів
в м.Моршин
Львівської
області

КП "Зелене
місто"

2 017р.

5

5

січ 25

Капітальний
ремонт
дороги по
вул.Р.Шухев
ича в
м.Моршин
Львівської
області

КП "Зелене
місто"

2 017р.

21

21

січ 25

Капітальний
ремонт
тротуарів по
вул.Л.Україн КП "Зелене
ки
місто"

2 017р.

300

300

260

260

100

100

26

Поточний
ремонт

січ 26

Поточний
ремонт вул.
50-річчя
УПА

КП "Зелене
місто"

2 017р.

лют 26

Поточний
ремонт
прибудинков
их територій
та
внутрішньод
ворових
заїздів до
житлових
будинків в
ПЖКГ
м.Моршин Моршинсько
Львівської
ї міської
обл.
ради

2 017р.

160

160

Поточний
ремонт
внутрішньод
ворового
заїзду по
ПЖКГ
вул.Привокза Моршинсько
льній, 41 в
ї міської
м.Моршин
ради

2 017р.

40

40

Поточний/ка
пітальний
ремонт
внутрішньод
ворового
заїзду по
ПЖКГ
вул.І.Франка, Моршинсько
59 в
ї міської
м.Моршин
ради

2 017р.

85

85

Поточний
ремонт
внутрішньод
ворового
заїзду по
ПЖКГ
вул.І.Франка, Моршинсько
68 в
ї міської
м.Моршин
ради

2 017р.

35

35

35

35

Об’єкти соціальної інфраструктури

34

Реконструкці
я корпусу №
2 ДНЗ № 2
"Сонечко" по
вул.
Л.Українки,
34 в
м.Моршині
Львівської
ДНЗ № 2
області
"Сонечко"

2017-2020

466,569

200

200

36

Капітальний
ремонт із
заміною
вікон і
дверей у
новому
корпусі
гастроентеро
логічного
відділення та
у
приймально
му відділенні
Моршинсько
ї міської
лікарні по
вулиці 50річчя УПА,
20 в м.
Моршин
Львівської
Моршинська
області
міська рада

2 017р.

299,964

299,964

0

299,964

100,822

37

Придбання
обладнання
та інвентаря
в ДНЗ № 2
«Сонечко»
по вул.
Л.Українки,
34 в
м.Моршині
Львівської
Моршинська
області
міська рада

2 017р.

101

101

0

101

40

38

Капітальний
ремонт
роздягалень,
туалетів,
душових та
спортивзалу
НВК «СЗШліцей»
м.Моршин
Львівської
Моршинська
області
міська рада

2 017р.

392,148

392,148

0

392,148

125,747

10582,992

3634,756

Всього

Додаток 5 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку м.Моршина на 2017 рік
від __________.2017р. №

-комунального призначення м.Моршин на 2017 рік
тис. грн

Обсяг фінансування на 2017 рік

Обласний бюджет

Державний бюджет

Інші кошти

у тому числі:

11

12

13

0

0

2500

5000

32

130

360

300

700

4850

1200

6619,908

0

1200

6619,908

0

5800

819,908

1200
600

0

0

0

0

600

0

0

0

0

154,265

44,877

50

11

196

70,401

1800

6619,908

0

