
                                                           
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ,  VIIІ  ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року                       м. Стрий                                          № 600

                                              

Про внесення змін до рішення сесії Стрийської 
міської ради №43 від 22 грудня 2020 року

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 
Україні” з метою забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням покладених 
завдань на Стрийське управління Державної казначейської служби України 
Львівської області та враховуючи його потреби, міська рада ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до рішення ІІІ сесії VIII демократичного скликання 

Стрийської міської ради №43 від 22 грудня 2020 року, виклавши назву програми  
«Покращення матеріально-технічної бази Стрийського управління Державної 
казначейської служби України Львівської області  на 2020-2021 роки» в наступній 
редакції:«Покращення матеріально-технічної бази Стрийського управління 
Державної казначейської служби України Львівської області  на 2020-2022 роки» 
що додається. 

2. Внести зміни в перелік завдань, заходів та показників Програми, що 
додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови (М.Дмитришин) та постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук). 

Міський голова                                                                           Олег КАНІВЕЦЬ                                                              



ПАСПОРТ 
Програми «Покращення матеріально-технічної бази Стрийського 

управління    Державної казначейської служби  України  Львівської 
області на 2020-2022 роки»

1.Ініціатор розроблення Програми                         Стрийське управління Державної казначейської 
                                                                              служби України Львівської області                                                                                                                                                                                   

2.Дата, номер документу про
затвердження Програми                                 ______________________

3.Розробник Програми                                           виконавчий комітет Стрийської міської ради,                                  
                                                                                  Стрийське управління Державної казначейської 

                                                                            служби України  Львівської області            
                                                                                                                                                                                    

4.Відповідальні виконавці Програми                   виконавчий комітет Стрийської міської ради,
                                                                                 Стрийське управління Державної казначейської 

                                                                           служби України Львівської області
                                                                                                                                                                                  

5. Термін реалізації Програми                              2020-2022 роки                        

                                                                                           

6.Загальний обсяг фінансового ресурсу 
Програми                                                              1360,00 тис.грн.

у тому числі;
 6.1. коштів міського бюджету:                           1360,00 тис.грн.

Загальні положення
    Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних 
фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих 
бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм 
бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. 
На реалізацію зазначених завдань спрямована Програма  «Покращення 
матеріально-технічної бази Стрийського управління  Державної казначейської 
служби  України  Львівської області  на 2020-2022 роки» (далі - Програма).

Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного 
механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та 
нормативних актах. Це сприяло розширенню  завдань та функцій  органів 
Державної влади, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби 
України в реалізації державної  політики у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів. 

Програма розроблена у відповідності до ст.ст.43,48,78,85,112 Бюджетного 
Кодексу України, які визначають функції органів Державної  казначейської 
служби  України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 
«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів»(із змінами).

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
Програма



На виконання Бюджетного 
Кодексу України Стрийське управління Державної казначейської служби України  
Львівської області здійснює через систему електронних платежів Національного 
банку України розрахунково - касове обслуговування 176 розпорядників та 
одержувачів коштів 41 бюджету Стрийщини;  приймає, консолідує  та формує 
звітність про  їх  виконання. Щоденно до Стрийського УДКСУ клієнтами  
бюджетів району  подається до 450 платіжних доручень на оплату рахунків та 
розпоряджень на виділення бюджетних коштів для поточного фінансування  
установ, крім того в програмному комплексі «Казна Є», здійснюється реєстрація 
кошторисів, довідок про зміни, планів використання  бюджетних коштів, 
бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань, інші операції на виконання 
функцій. 

На сьогодні Стрийське УДКСУ потребує сприяння органів місцевого 
самоврядування в частині виділення коштів  для покращення матеріально – 
технічної бази, з метою покращення умов обслуговування розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів, створення належних умов праці працівникам.

Мета і основні завдання Програми
Мета Програми – покращення матеріально – технічної бази та умов праці 

працівників Стрийського управління Державної казначейської служби України. 
Основне завдання Програми – забезпечення ефективного обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів.

Перелік завдань, заходів та показників Програми
№
з/п

Назва 
завдання 
програми

Перелік заходів                                           
програми

Термін
виконання 

заходу

Виконавець 
заходу

Джерела 
фінансу
вання

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн.

Очікуваний
результат

1. Покращення 
матеріально – 
технічної бази 
Стрийського 

УДКСУ 
Львівської 
області на 

2020-2022 роки

Капітальний ремонт  
покрвлі даху будівлі 
Стрийського УДКСУ

 по  вул. О.Бачинської, 
1а  в м.Стрию 

Львівської області

До кінця
2020 року

Стрийське 
УДКСУ 
Львівської 
області

Міський 
бюджет

103,939 Покращення 
матеріально-

технічної 
бази 

Стрийського 
УДКСУ 

Львівської 
області

2. Покращення 
матеріально – 
технічної бази 
Стрийського 

УДКСУ 
Львівської 
області на 

2020-2022 роки

Капітальний ремонт 
внутрішніх приміщень 
будівлі Стрийського 

УДКСУ
по вул. О.Бачинської, 1а  

в м.Стрию Львівської 
області

До кінця
2021 року

Стрийське 
УДКСУ 
Львівської 
області

Міський 
бюджет

406,061 Покращення 
матеріально-

технічної 
бази 

Стрийського 
УДКСУ 

Львівської 
області

3. Покращення 
матеріально – 
технічної  бази 
Стрийського 

УДКСУ 
Львівської 
області на 

2020-2022 роки

Капітальний ремонт 
внутрішніх приміщень 
будівлі Стрийського 

УДКСУ
по  вул. О.Бачинської, 

1а  в м.Стрию 
Львівської області

До кінця
2022 року

Стрийське 
УДКСУ 
Львівської 
області

Міський 
бюджет

850,00

Покращення 
матеріально-

технічної бази 
Стрийського 

УДКСУ 
Львівської 

області

 Очікувані результати виконання Програми
1. Підвищення якості та оперативності  обслуговування бюджетних коштів  

Стрийщини.



2. Забезпечення покращення  
умов обслуговування розпорядників коштів   Стрийщини.

 3. Забезпечення  ефективного використання програмних комплексів, 
застосування новітніх технологій в інформаційній галузі.

Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, у вигляді виділення міжбюджетних трансфертів, за 
умови вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини 
загального фонду, відповідно до глави 85 Бюджетного кодексу України.

Виконання Програми
Виконавець Програми – Стрийське управління Державної казначейської 

служби України Львівської області.

Ресурсне забезпечення

Програми :«Покращення матеріально-технічної бази
Стрийського управління  Державної казначейської

служби  України  Львівської області на 2020-2022 роки”
                                                                                                                тис.грн.

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми

2020- 2021 2021-2022 Усього витрат на 
виконання програми

Усього, 210,00 300,00 850,00 1360,00
у тому числі
міський бюджет 210,00 300,00 850,00 1360,00

КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Звіт про виконання програми подається щоквартально фінансовому 

управлінню та відділу економіки Стрийської міської ради за встановленою 
формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць 
після завершення року.

Начальник Стрийського управління 
Державної казначейської служби                                        Оксана ТУЧАПСЬКА
УкраїниЛьвівської області                                                  


