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Микола Буцик Іван Артемич Федір 
Смеречанський

Микола Дем
‘яновський

Пам’ятаємо наших Героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України



ЗВІТ
за  2022 рік



ВОЛОНТЕРСТВО 
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
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ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

З початку великої війни у 
громаді зареєстровано 4 975 
ВПО (з них - 251 у гуртожитку 
ліцею).

Сьогодні у Стрілківській 
громаді проживають 319 ВПО.
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ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
Створено координаційний 

центр для прийому і поселення 
ВПО - жінок, дітей та чоловіків 
призовного віку.
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Організовано пункт видачі 
гуманітарної допомоги:

🔹 дорослий і дитячий одяг,

🔹 продукти, дитяче харчування,

🔹 засоби гігієни.



ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
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Щиро дякуємо жителям нашої громади та волонтерам з-за 
кордону, що долучилися до збору гуманітарної допомоги для наших 
воїнів і для переселенців, а також організували прийом сімей ВПО у 
пустих хатах у своїх селах!



надіслала лікарські засоби, знеболюючі, одяг, 
засоби гігієни, спальні мішки, каремати, 
бензоелектрогенератор, ліхтарі, біноклі, тканину для 
пошиття розгрузок.
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Ґміна Добжень Велькі (Польща)



ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
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Збори коштів: 

🔹  8 тепловізорів, разом орієнтовно $ 12 000;

🔹 Далекомір, 14 000 грн;

🔹 Амуніція для військових, 91 886 грн;

🔹 Автомобіль для військового із Стрілківської 
громади;

🔹 Генератор, 30 000 грн.



ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

9



ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
Програма підтримки Самбірської тероборони:
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Передали два “школярики”.

Виділили з місцевого бюджету на суму 
100 000 грн і закупили: 

● клямбри 500 шт, 
● цвяхи 150 кг, 
● масло до бензопили у редуктор 22 л, 
● масло до бензопили 15 л, 
● будівельну плівку 1000 м, 
● піч для опалення з варильною поверхнею 

(буржуйка) 5 шт.



ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ОСВІТА
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ОСВІТА. Загальна інформація 

11 шкіл та 2 філії - у селі 
Лопушанка-Хомина та селі 
Ясениця-Замкова (Пицарева). 

1 276 учнів у громаді.

253 педагоги та 124 інші 
працівники. 
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Організована 
система харчування з 
послугами аутсорсингу 
на базі Стрілківського 
ліцею, завдяки якій 
харчуються 80 % 
школярів нашої 
громади.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Виділили 1 млн гривень для 
харчування дітей у школах. 

Закупили обладнання до шкільних 
їдалень для організації харчування:

🔹 ЗЗСО І-ІІ ст. с. Топільниця,

🔹 ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Тур’є, 

🔹 ЗЗСО І-ІІ ст. с. Верхній Лужок,

🔹 ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Головецько 19



ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Закуплено 13 столів для їдальні в ОЗЗСО 
І-ІІІ ступенів ім. о. Михайла Вербицького села 
Стрілки:
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10 шестимісних столів та 3 квадратних.



ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Встановлено електричні котли у 
ЗЗСО І-ІІ ст. села Верхній Лужок.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Закуплено “Школярик” за 
кошти обласного бюджету та 
співфінансування територіальної 
громади. Вартість близко 2,4 млн 
грн.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Отримано “Школярик” 
від Мальтійської служби 
допомоги.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

14-й фестиваль "Полегойки, Бойки! Мшанецькі Колиби" 
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http://www.youtube.com/watch?v=6OOoDLOdO_o
http://www.youtube.com/watch?v=vpISPASP7Cg


ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Проведено 
капітальний ремонт 
зовнішнього 
водовідведення та 
встановлення 
дренажної системи 
укриття ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів с. Тур’є.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Проведено 
капітальний ремонт 
зовнішнього 
водовідведення та 
встановлення 
дренажної системи 
укриття ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів с. Тур’є.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Для Стрілківського ліцею завдяки 
благодійним фондам придбали: 

27

🔹 холодильники, кухонні 
машини, каструлі, чашки, 
морозильні камери; 
🔹 водонагрівач; 
🔹 індукційну підлогову плиту; 
🔹 нові столи до їдальні; 
🔹 крісла IKEA ADDE; 
🔹 електричну плиту, 
🔹 дрова.



ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Створено сучасний комп’ютерний 
клас у Стрілківській громаді від 
компанії Artelogic

28



ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Закупили генератори для:

● ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Тур’є, 
● ЗЗСО І-ІІ ст. с. Бусовисько та 
● ЗЗСО І-ІІ ст. с. Тисовиця

Отримали генератори від БО 
“Мальтійська служба допомоги” для:

● ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Топільниця 
● ЗЗСО І-ІІ ст. с. Верхній Лужок
● ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Головецько
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг

Проведено капітальний 
ремонт котельні із заміною 
котла на енергозберігаючий 
твердопаливний котел у ОЗЗСО 
І-ІІІ ступенів ім. о. Михайла 
Вербицького села Стрілки.
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ОСВІТА. Діяльність для покращення освітніх послуг
ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. 

Головецько отримав 
холодильник, морозильну 
камеру, міксер, 
пароконвектомат, а за кошти від 
UNICEF -  5 телевізорів.
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ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. о. М. 
Вербицького с. Стрілки отримав 
меблі для кабінету фізики за 
кошти від UNICEF.

Від компанії Google та ООН з питань освіти, науки і культури 
заклади освіти громади отримали 13 хромбуків.



ОСВІТА. Зменшення освітньої субвенції на 10 %

Через війну майже всі освітні програми 
призупинили, а кошти перевели на потреби 
оборони країни. 

Для кожної громади уряд зменшив освітню 
субвенцію на 10% задля оборони держави. 

Освітяни нашої громади пожертвували свою 
одну зарплату на підтримку ЗСУ на загальну суму 
5 300 000 грн. Це їхній особистий внесок в оборону 
України.
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МЕДИЦИНА
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МЕДИЦИНА

14 лютого 2022 року КНП “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Стрілківської сільської ради отримав ліцензію на медичну 
практику.

34



МЕДИЦИНА

35



МЕДИЦИНА
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МЕДИЦИНА
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Робота медиків:

Прийнято 18 981  пацієнтів,  з них дітей  - 2 864, 

Кількість відвідувань пацієнтів удома - 1 487 у тому числі дітей - 511.

Проліковано в денному стаціонарі - 1247.

Охоплення щепленням дитячого населення - 75%.

 



МЕДИЦИНА. Покращення матеріально-технічної бази

Розпочато ремонт у приміщенні 
“Первинки”.
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Отримали генератор від Ґміни 
Добжень Велькі (Польща) для КНП 
“ЦПМСД”.
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МЕДИЦИНА. Покращення матеріально-технічної бази



Щоб забезпечити для мешканців 
громади доступ до профілактичних оглядів, 
закуплено: 
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МЕДИЦИНА. Покращення матеріально-технічної бази

🔹 аналізатор крові, 
який має можливість робити 
аналіз за 21 показником,

🔹 глюкометри, 
тонометри, отоскоп та інше 
обладнання і медичні 
препарати.



Також протягом року з різних джерел 
для діяльності КНП “ЦПМСД” було 
придбано:
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МЕДИЦИНА. Покращення матеріально-технічної бази

🔹 холодильне обладнання,

🔹 кисневий концентратор, 

🔹 медичний аспіратор, 

🔹 сі пап апарат та ін. медичну техніку. 



Гуманітарна допомога від 
партнерів:

🔹 медичні ліжка,

🔹 лікарські засоби, 

🔹 спеціальне дитяче харчування, 

🔹 інвалідні коляски, 

🔹 ходунці, 

🔹 милиці. 42

МЕДИЦИНА. Покращення матеріально-технічної бази



КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА. КЗ “Центр культурних послуг”
Головна мета 

створення центру –  це не 
економія коштів для 
виплати заробітної плати 
працівникам, а 
ефективне їх 
використання, щоб наша  
громада отримала якісні 
культурні послуги.
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КУЛЬТУРА. Знакові події
Рекорд України з наймасовішого виконання колядки 

“Нова радість стала” на сопілках (16 січня)
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http://www.youtube.com/watch?v=9XNJHSRGVWI


КУЛЬТУРА. Знакові події
“Здоров’я FEST” (24 липня)
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КУЛЬТУРА. Знакові події
“Здоров’я FEST” (24 липня)
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День захисників і захисниць України та 80 річниця від створення УПА 
та похід на Вежу Пам’яті (14 жовтня)

КУЛЬТУРА. Знакові події
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КУЛЬТУРА. Знакові події
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День захисників і захисниць України та 80 річниця від створення УПА 
та похід на Вежу Пам’яті (14 жовтня)



КУЛЬТУРА. Знакові події
166-та річниця з Дня народження о. Михайла Зубрицького (23 жовтня)
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КУЛЬТУРА. Знакові події
166-та річниця з Дня народження о. Михайла Зубрицького (23 жовтня)
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КУЛЬТУРА. Знакові події
Відкриття меморіальної дошки, присвяченої герою України Миколі 

Буцику (25 листопада)
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КУЛЬТУРА. Знакові події
Відкриття меморіальної дошки, присвяченої герою України Миколі 

Буцику (25 листопада)
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КУЛЬТУРА. Знакові події
Освячення Різдвяної шопки у центрі села Стрілки (25 грудня)
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КУЛЬТУРА. Знакові події
Освячення Різдвяної шопки у центрі села Стрілки (25 грудня)
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http://www.youtube.com/watch?v=pJoLofEhfis


СПОРТ
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СПОРТ
Наші спортсмени за 2022 рік зібрали велику кількість нагород та 

показали дуже хороші результати у спортивних змаганнях
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СПОРТ
       У новій формі чекаємо на нові перемоги
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Особиста першість Стрілківської територіальної громади з 
шахів та шашок
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СПОРТ



60

Проведено І спартакіаду серед дітей у Стрілківській громаді, яка 
присвячена Дню Державного прапора України

СПОРТ



СПОРТ
Молодіжна команда Стрілківської громади пробилася у фінал 

обласної молодіжної Спартакіади та здобула 4 загальнокомандне 
місце
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СПОРТ
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     Молодіжна команда Стрілківської ТГ здобула золоті медалі з волейболу 
на підтримку ЗСУ



СПОРТ
       Стрілківська ТГ - срібний призер Кубку з ФУТЗАЛУ Львівщини
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СПОРТ
       ФК Стрілець – півфіналіст ІІ/ІІІ ліги Львівської області
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БЛАГОУСТРІЙ
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БЛАГОУСТРІЙ. Правила
Затвердили Правила благоустрою на території громади
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БЛАГОУСТРІЙ. Утримування вулично-шляхової мережі

Вирівнювання  поверхонь 
доріг автогрейдером і копання 
кюветів та закупівля щебеню у 
селах: 

🔹 Грозьова, 
🔹 Стрілки, 
🔹 Тисовиця, 
🔹 Тур’є (Заділок), 
🔹 Топільниця та 
🔹 Лопушанка-Хомина.
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БЛАГОУСТРІЙ
               Встановлено дитячий майданчик у с. Лопушанка-Хомина
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БЛАГОУСТРІЙ
 Прийнято рішення «Про демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків»: пам’

ятник на братській могилі радянських воїнів у с. Топільниця та  Пам’ятник 
невідомому солдату на кладовищі, де поховані радянські воїни у с. Стрілки.

Звернулися до Міністерства культури та інформаційної політики для перенесення 
пам’ятки історії місцевого значення - кладовища, де поховані радянські воїни у с. 
Стрілки, - на сільське кладовище
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БЛАГОУСТРІЙ

Закупили 3 генератори, щоб у 
громаді надавалися адміністративні 
послуги
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ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
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ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
        Надали в оренду земельні ділянки 

для сільськогосподарського 
виробництва - 398 га:

- сільський бюджет додатково 
отримав  684 000 грн;

- частково вирішили проблему із 
розповсюдженням борщівника 
Сосновського.
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МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА, 
ГРАНТИ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

СПІВПРАЦЯ З БЛАГОДІЙНИМИ ФОНДАМИ
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Голова Стрілківської громади відвідав з офіційним 
візитом ґміну Чорна (Gmina Czarna) у Польщі
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О. Богдан Прах, ректор Українського католицького 
університету, провів реколекції для апарату Стрілківської 

сільської ради 
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Підписано угоду про співпрацю між Львівським 
державним університетом фізичної культури ім. Івана 

Боберського та Стрілківською сільською радою



Закуплено аналізатор гематологічний автоматичний BC-30s, MINDRAY за 196 
200 грн. 

Закуплено інші медичні препарати та обладнання (Депакін хроно 300, 
Левіцитам 500, калоприймачі, глюкометри, тонометри, отоскоп, пробірки, шпателі, 
скарифікатори, голки, набір реагентів) на суму 99 964 грн.

Проведено “Здоров’я FEST у Стрілківській громаді”.

На 2023 рік заплановано закупівлю обладнання для спортивного туристичного 
гуртка на суму 199 368 грн.
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Україно-швейцарський проєкт “Діємо для здоров’я” 
(“Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні”) 



Для потреб Стрілківського ліцею, у гуртожитку якого проживало на той 
час 102 ВПО, закуплено: 

2 холодильники Bosch KSV36VL30U, 2 кухонні машини Tefal QB813 
Masterchef Grande на суму 131 000 грн.

кухонне начиння (40 каструль з нержавіючої сталі, 20 мисок з 
нержавіючої сталі, 500 горнят) на суму 52 710 грн. 
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Програма USAID “Зміцнення громадської довіри”
(UCBI II)



Надіслана продуктова гуманітарна допомога на центральний штаб 
Стрілківської громади на суму 133 012 грн.
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Угорська Екуменічна Служба Допомоги (HIA)



Підтримано ремонтні роботи в історичному приміщенні “Просвіти” 
(музею о. Михайла Зубрицького) у с. Мшанець на суму 87 000 грн.
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Національний фонд на підтримку демократії (NED) та ресурсний 
центр ГУРТ



Надано цільову благодійну допомогу на ремонт приміщення 
Головецько-Золотнівської школи для довготривалого поселення ВПО на 
суму 144 387 грн. 

Встановлений душовий блок, мийка в кухні, бойлер, насос, закуплено 
додаткове вікно, встановлена система каналізації тощо.
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МБФ “Альянс громадського здоров’я” за підтримки релігійної 
агенції Великої Британії та Ірландії Christian Aid



Надано цільову благодійну допомогу для проведення реабілітаційного 
табору із психологічним супроводом для дітей і підлітків, що постраждали 
від війни, на суму 145 780 грн. 
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МБФ “Альянс громадського здоров’я” за підтримки релігійної 
агенції Великої Британії та Ірландії Christian Aid



Надано цільову благодійну допомогу для забезпечення дровами 20 
найвразливіших сімей ВПО.
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БФ “Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії”



Закуплено сортувальні сміттєві баки, книги, розвиваючі ігри, ляльковий 
набір “Ріпка” для театральної вистави для ЗДО “Ромашка” с.Верхній Лужок.

Знято музичний екологічний кліп “Прибери Карпати як у себе біля 
хати”. 

Виготовлено 5 добротних відкидних сміттєвих урн.
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Програма “Активні громадяни” від Британської Ради



Зібрано та надіслано списки ВПО з інвалідністю та родини ВПО з 
дітьми по всіх селах Стрілківської громади станом на 14.04.2022 для 
отримання особистої допомоги. Виплати були здійснені на особисті 
банківські рахунки
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Міжнародна організація з міграції



Стрілківська громада залучена до пілотного проєкту ООН щодо 
адвокатування потреб жінок (особливо ВПО).
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ГО “Центр “Жіночі перспективи”” у співпраці з “ООН Жінки”



Виграно можливість участі у навчальних програмах “Кроки для 
спеціалістів з управління проєктами” та “Громада дружня до бізнесу”. 

В рамках навчальних програм розробляється концепція проєкту 
“Стрілки. Ринкова економіка”.

87

Міжнародна програма “U-LEAD з Європою”



ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ НА 2023 РІК
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Адміністративні послуги:

🔹 Запровадження електронного документообігу.
🔹 Створення ЦНАПу.
🔹 Запровадження електронного погосподарського обліку.

Земельні ресурси:

🔹 Надавати в оренду земельні ділянки для сільськогосподарського 
виробництва.
🔹 Збільшити нормативно-грошову оцінку земельних ділянок.
🔹 Інвентаризація лісових земель та площ розростання борщівника. 89



ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Освіта:

🔹 Вжити заходи щодо погашення дефіциту - 9 641 000 грн.
🔹 Запровадити кейтейринг, де ще не організоване харчування.
🔹 Подати заявку по програмі енергозбереження (Стрілківський ліцей). 
🔹 Провести енергоаудит для економії коштів на енергоносії.
🔹 Затвердити програму розвитку фізичної культури у закладах освіти.
🔹 Затвердити план проведення спортивних заходів.
🔹 Закупити “школярики”.
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Культура:

🔹 Затвердити План культурних заходів.

🔹 Облаштувати приміщення для проведення церемонії розписки.

🔹 Перенести публічну бібліотеку с. Стрілки до клубу.

🔹 Створити Молодіжний простір.

🔹 Затвердити Програму розвитку позашкілля та запровадити гурток 
спортивного туризму та художнього мистецтва.
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Медицина:

🔹 Продовжувати декларування жителів.

🔹 Забезпечити фельдшерів у віддалених селах.

🔹 Створити мобільну паліативну допомогу дорослим та дітям.

🔹 Покращити матеріально-технічну базу.
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Благоустрій:

🔹 Перегляд тарифів за вивіз ТПВ, формування бази даних, 
ознайомлення із правилами благоустрою, попередження і накладення 
штрафів;

🔹 Затвердити Програму підтримки КП «Благоустрій» для закупівлі 
сміттєвоза та погашення різниці у тарифах.

🔹 Ремонт вулично-шляхової мережі.
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Благоустрій:

🔹 Провести водовідведення та облаштування бруківки в центрі с. 
Стрілки.

🔹 Створити парк у с. Стрілки.

🔹Затвердити Програму по боротьбі з борщівником.

🔹 Демонтувати пам’ятники радянським воїнам та  перепоховати 
останки радянських воїнів у с. Стрілки на сільський цвинтар.
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Безпека:

🔹 Реалізувати проект “Поліцейський офіцер громади”.

🔹 Будівництво Центру безпеки громади.

🔹 Встановити вуличне відеоспостереження.

🔹 Ремонт укриттів.
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Розвиток бізнесу та туризму. Проекти, гранти та 
інвестиції:

🔹 Взяти участь у проектах: “Україна-Польща” та “Громада 
дружня до бізнесу”.

🔹 Розробити інвестиційний проект “Смеречка”.

🔹 Провести роботу із фермерськими господарствами і бізнесом.

🔹 Пошук грантів та фондів.
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