
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                   V СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 лютого  2021 року                м. Стрий                      № 174

Про виконання  Програми забезпечення ефективної
 діяльності Стрийського управління ГУ ДПС
у Львівській області на 2020 рік

 

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та   пп. 22 п 1 ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада вирішила :

1. Затвердити  Звіт  про виконання  Програми забезпечення ефективної діяльності 
Стрийського управління ГУ ДПС у Львівській області на 2021 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

       Міський голова                                                  Олег Канівець



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

«Програма забезпечення ефективної діяльності Стрийського 
управління ГУ ДПС у Львівській області на 2020 рік»

Міська Програма забезпечення ефективної діяльності Стрийського 
управління ГУ ДПС у Львівській області на 2020 рік  покликана забезпечити 
підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних 
послуг платникам податків: створення комфортних умов платникам податків; 
розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням 
їх потреб та бажань; спрощення процедури надання послуг та відповідно 
зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових 
зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДПС; 
підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням 
зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків; 
формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС.   



Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані:
            - Назва Програми_« Програма забезпечення ефективної діяльності Стрийського управління ГУ ДПС у Львівській 
області на 2020 рік»

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 960 від 26.02.2020р. 
- Заплановане фінансування, грн.   250 000,00 грн.    
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради 
- Мета  Програми -  забезпечити підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних послуг платникам
   податків 
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст заходу КПКВ

КТМБ КЕКВ
Плановане 
фінансування, 
тис.грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВ

КТМБ КЕКВ
Фактичне 
фінансування 
(касові 
видатки), 
тис.грн

1 забезпечити підвищення 
рівня надання податко-
вих адміністративних та 
інформаційних послуг 
платникам  податків 
(придбання 
комп’ютерної техніки, 
сканерів ІD паспортів, 
марок)

0219800 2620
3220

52,0
198,0

2020 забезпечити підвищення 
рівня надання податко-
вих адміністративних та 
інформаційних послуг 
платникам  податків 
(придбання 
комп’ютерної техніки)

0219800 2620
3220

50,0
195,0

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *

тис.грн 245,0  

*- отримувач коштів
 перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми



4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за 
звітний період: 

Затверджено паспортом (бюджетної) 
програми на звітний період

Виконано за звітний період Відхилення

у тому числі: у тому числі: у тому числі:№ 
з/п Показники

Одини
ця 

виміру

Джер
ело 

інфо
рмац

ії
усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

1 Завдання Придбання 
комп’ютерної техніки

1. показник затрат

Витрати на придбання 
комп’ютерів

тис.грн 198,0 198,0 195,0 195,0 3,0 3,0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Економія коштів
2. показник  продукту

Закупівля комп’ютерів Од. 9 9 9 9 0 0
Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Відхилення відсутні
3. показник ефективності

Середня вартість 
придбання  комп’ютера

тис.грн 22 22 21,667 21,667 0,333 0,333

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Нижча вартість комп’ютера
2 Завдання Придбання 

сканерів ІD паспортів

1. показник затрат

Витрати на придбання  
сканерів ІD

тис.грн 2 2 0 0 2 2

2. показник  продукту



Закупівля сканерів ІD 
паспортів

Од. 1 1 0 0 1 1

3. показник ефективності

Середня вартість 
придбання сканера ІD 

тис.грн 2 2 0 0 2 2

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників Не придбано сканер

3 Завдання Придбання 
поштових марок (F,V)

1. показник затрат

Витрати на придбання 
поштових марок  

тис.грн 50,0 50,0 50,0 50,0 0 0

2. показник  продукту

Закупівля марок  F Од. 979 979 979 979 0 0

Закупівля марок  V Од. 3706 3706 3706 3706 0 0

3. показник ефективності

Середня вартість марки F тис.грн 0,017 0,017 0,017 0,017 0 0

Середня вартість маркиV тис.грн 0,009 0,009 0,009 0,009 0 0

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обгрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік та усі
 продукти програми.

Начальник відділу обліку і звітності                                    Н.Салада
                                                                                                                   (підпис)


