
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання субвенції 
місцевим бюджетам 
 
 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про відходи“, “Про житлово-комунальні послуги“, постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)“, ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5163 “Про затвердження 
Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових 
відходів“, відповідно до Меморандуму про співпрацю між Львівською міською 
радою та Старокостянтинівською міською радою, на території якої 
розташований полігон/звалище захоронення твердих побутових відходів, щодо 
поводження з твердими побутовими відходами, які утворюються у м. Львові, від 
04.07.2019, Меморандуму про співпрацю між Львівською міською радою та 
Жидачівською міською радою, на території якої розташований полігон/звалище 
захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими 
побутовими відходами, які утворюються у м. Львові, від 22.07.2019, 
Меморандуму про співпрацю між Львівською міською радою та Стрийською 
міською радою, на території якої розташований полігон/звалище захоронення 
твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими 
відходами, які утворюються у м. Львові, від 07.10.2019, листів 
Старокостянтинівської міської ради від 03.09.2019 № 47/12-11-2046/2019 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 24.09.2019 за № 1.9-30701-001), 
Жидачівської міської ради від 13.09.2019 № 719 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 24.09.2019 за № 1.9-30702-001), Стрийської міської ради від 
13.09.2019 № 3.16/120 (зареєстрованого у Львівській міській раді 16.09.2019                  
№ за 1.9-29634-001) і від 13.09.2019 № 3.16/121 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 16.09.2019 за № 1.9-29637-001), враховуючи обсяги прийнятих 
відходів з м. Львова, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Надати субвенції міським бюджетам на соціально-економічний розвиток 
території за рахунок передбачених коштів у бюджеті розвитку міського бюджету 
м. Львова, які приймають тверді побутові відходи з міста Львова: 
 1.1. Старокостянтинівській міській раді в сумі 1534485 грн. 
 1.2. Жидачівській міській раді в сумі 89500 грн. 
 1.3. Стрийській міській раді в сумі 684075 грн. 
 2. Департаменту з питань поводження з відходами перерахувати субвенції 
Старокостянтинівській міській раді, Жидачівській міській раді та Стрийській 
міській раді. 
      Відповідальний: директор департаменту  
      з питань поводження з відходами. 

 



 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань безпеки міста.  
 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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