
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25 лютого 2021р.                                        м. Стрий                                                № 158

Про затвердження уточненої Програми
„Духовність рятує світ” на 2021 рік.

Розглянувши клопотання РГ УГКЦ Парафії Благовіщення Пресвятої Діви Марії  
та керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила :

1. Затвердити уточнену Програму „Духовність рятує світ” на 2021 рік.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно
                  затвердженої Програми

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   
питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (Т.Василів).

Міський голова Олег Канівець



І.  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

«ДУХОВНІСТЬ РЯТУЄ СВІТ» на 2021 рік
 

1. Ініціатор розроблення програми     Управління  культури, молоді та спорту
                                                                         Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми:  рішення сесії міської ради від 25.02. 2021року_№ 158

3. Розробник  програми    Управління  культури, молоді та спорту
                                                                    Стрийської міської ради

4.Відповідальний  виконавець  програми  Управління  культури,
                                                                             молоді та спорту                                                                                              
                                                                                  Стрийської міської ради

5. Учасники  програми :

  
- РГ УГКЦ парафії Благовіщення Пресвятої Діви Марії у м.Стрий 

Львівської області
- РГ УГКЦ парафії Блаженного священномученика Йосафата 

Коциловського у м.Стрий Львівської області

6. Термін реалізації програми ______2021 рік__

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, не
обхідних для реалізації 
програми, тис.грн.,всього,                      200,0 тис.грн..

В.о. начальника управління культури,
Молоді та спорту                                                                               Л.Курилишин                                

Відповідальний виконавець
Програми                                                                                    Л.Курилишин
Тел. 7-11-64



ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
 СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

         Програма спрямована на фінансову підтримку релігійним громадам .
 

Найбільший скарб, яким володіє наша держава – духовний потенціал 
українського народу. Саме тому одним з найважливіших завдань, яке стоїть 
перед державою, є активне сприяння вихованню духовності, моральних 
цінностей, утвердження високих ідеалів християнства. Шлях до цієї 
благородної мети влада вбачає в тісній співпраці з релігійними організаціями, 
адже гармонізація відносин між владою і церквою є запорукою спокою і 
толерантності в суспільстві.

Якщо країна має духовний суверенітет , зберігає та відтворює власний 
духовний простір- навіть втрати економічного чи політичного суверенітету їй 
не страшні, бо з часом ці суверенітети відтворяться.

Націю визначає духовна спільнота , яка за будь яких умов зберігає та 
відтворює духовний простір , доброзичливо ставиться до духовних людей та 
забезпечує духовність усіх  сфер життя .

З боку міської влади релігійним громадам міста систематично надається 
посильна допомога для створення належних умов для духовного розвитку 
громадян.

Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
- Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації”.

ІІІ.  МЕТА ПРОГРАМИ

             Надати фінансову підтримку місцевим релігійним громадам для 
створення належних умов для виховання духовної культури громадян 
міста, а особливо підростаючого покоління.

             Сприяти вихованню духовності, утвердженню високих ідеалів        
християнства.

          Усе це потребує консолідованої роботи з місцевими релігійними 
громадами міста.



Затверджено 
Міський голова 

                             Олег Канівець
«25» лютого     2021 року

Програма: «Духовність рятує світ»
                         на 2021 рік

Погоджено
Голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку 

Стрийської міської ради 
_________   __С.Ковальчук__

«___»   __________   2021  року

Погоджено
Голова постійної комісії  з питань 

освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту 

Стрийської міської ради
____________   __Т.Василів_

«__________     2021 року

Погоджено
Заступник міського голови

________    _Х.Грех __

«___»   __________  2021 року 

Погоджено
Начальник 

фінансового управління
Стрийської  міської ради
________    _Л.Коваль___

«____»   ________   2021 року 

МП

Погоджено
Начальник відділу економічного 

розвитку та стратегічного 
планування

Стрийської міської ради
________ __Г.Баран____

«___» ___________ 2021 року 

В.о.начальника управління 
культури,

Молоді та спорту
Стрийської міської ради

________    _Л.Курилишин____
«___»  _________ 2021 року

МП



м. Стрий 
2021 рік

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Духовність рятує світ» на 2021 рік

                                                      тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми
2021 рік Усього витрат на

виконання програми
Усього 200,0 200,0
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 200,0 200,0
Кошти не бюджетних джерел

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Одержувачі коштів, яким надається фінансова підтримка, 
погоджують використання коштів з відповідальним виконавцем та звітують 
про цільове використання бюджетних коштів. 
                Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому 
управлінню та щорічно 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.
            При уточненні бюджету вносяться зміни в Програму.

 В.о.керівника установи-
головного розпорядника коштів                                                  Л.Курилишин

Відповідальний виконавець
Програми
Тел. 7-11-64                                                                                     Л.Курилишин



IV. Перелік завдань, заходів та показників цільової  програми*
                                             ___ «Духовність  рятує світ» на 2021 рік_______________________

(назва програми)
Фінансування

№ 
з/п Назва завдання Перелік заходів 

завдання Показники виконання  заходу, один. виміру
Виконавець 

заходу, 
показника Джерела** Обсяги,  

тис.грн.

Очікуваний 
результат

2021 рік***
Показники затрат
Витрати на одного одержувача 150,0

50.0
в т.ч.
- РГ УГКЦ парафії Благовіщення Пресвятої Діви Марії у 
м.Стрий Львівської області
- РГ УГКЦ парафіїї Блаженного священномученика 
Йосафата Коциловського у м.Стрий Львівської області

150,0

50.0

Показники продукту
Кількість  храмів, які отримують 
фінансовудопомогу,од.

2
Показники ефективності

1 Забезпечити  та  
провести комплекс 
робіт, направлених 

на підтримку  
будівництва та 
ремонт храмів у 

місті

Надання 
фінансової  
підтримки 

храмам

Середні витрати на  одиного одержувача ( храм)

Одержувачі 
коштів

Бюджет
територіальної 

громади

200,0

Створення 
належних умов 
для перебування 

парафіян у храмах

В.о.керівника установи –
головного розпорядника коштів                                                  Л.Курилишин

Відповідальний виконавець
Програми                                                                                       Л.Курилишин
(тел 7-11-64)


