
У К РА Ї Н А
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ  VІІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

     від « 25 »  лютого  2021 року   № 184      

 м. Стрий

Про виконання  Комплексної Програми
« Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх сімей – жителів
 м.Стрий»  за 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  Комплексної Програми « Підтримка 
учасників АТО(ООС) та членів їх сімей –жителів м.Стрий»  за 2020 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту  населення (І.Салдан).

Міський голова                                                                                Олег Канівець

                                            І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ



“Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей ”
на 2020 рік.

1. Ініціатор розроблення Програми  
Управління праці та соціального захисту населення, Виконком Стрийської міської      

ради

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :

    Рішення сесії міської ради від  «26 » _02__  2020 р. № 920

3. Розробник Програми  Управління  соціального захисту населення    Стрийської 
міської ради (завдання № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,) 
4. Відповідальний виконавець Програми  Управління  соціального                     
захисту населення Стрийської міської ради, Виконком Стрийської міської ради

5. Учасники Програми: 
  - учасники АТО(ООС) та члени  Їх сімей;
  - учасники бойових дій АТО(ООС);
  -  члени сімей загиблих учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні;
  - бійці добровольці АТО (ООС)
  -  поранені учасники бойових дій АТО(ООС)
  -  особи з інвалідністю внаслідок війни АТО(ООС
  
6. Термін реалізації Програми   01.01.2020р – 31.12.2020р

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн., всього 988,09  тис.грн.

Начальник управління 
          соціального захисту населення

Стрийської міської ради                                                                 .Панилик С.М.



Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 

(бюджетних) цільових програм, 
моніторингу та звітності щодо їх 

виконання

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми 

1. Основні дані:
- Назва Програми-
«Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх сімей – жителів м.Стрий »_на 2020рік       

_______________________________________________________________________________________________
- Номер та дата рішення про прийняття Програми
  - № 920 від 26.02.2020р____________________________________________________________________
- Заплановане фінансування,грн
_988,09тис грн_____________________________________________________________________________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)
Управління соцзахисту населення Стрийської міської Ради 

__________________________________________________________________________
Мета Програми-
_Підтримка учасників АТО (ООС) та членів їх сімей – жителів м.Стрий .

__________________________________________________________________________________________________
Надання фінансової 
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№ 
з/п Назва, зміст заходу ТПКВКМБ КЕКВ

Плановане 
фінансування, 

тис грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу ТПКВКМБ КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), тис 
грн

Захід 1
Виплата одноразової 
грошової допомоги 
учасникам АТО 
(ООС) та членів їх 
сімей – жителів 
м.Стрий.

0813242 2730 56,0 2020р Захід 1

Надано одноразової 
грошової допомоги 
36  громадянам 

0813242 2730 55,8

Захід 2 0813242 2730 50,0 2020 р. Захід 2 0813242 2730 50,0



Виплата одноразової 
грошової допомоги 
до Дня захисника 
України членам 
сімей загиблих 
учасників 
АТО(ООС)

Надано одноразової 
грошової  допомоги 
10  громадянам 

Захід 3
Виплата одноразової 
грошової допомоги 
бійцям 
добровольцям АТО 
(ООС)

0813242 2730          21,0                                                                                                   2020р. Захід 3

Надано одноразової 
грошової  допомоги 7 
громадянам

0813242 2730 21,0

Захід 4
Виплата одноразової 
грошової допомоги 
пораненим 
учасникам бойових 
дій АТО (ООС)

083242 2730 24,0 2020р. Захід 4

Надано одноразової 
грошової допомоги 8 
громадянам

0813242 2730 24,0

Захід 5
Виплата одноразової 
грошової допомоги 
особам з 
інвалідністю 
внаслідок війни АТО 
(ООС)

083242 2730 78,0 2020р. Захід 5

Надано одноразової 
грошової допомоги 
24 громадянам

0813242 2730 72,0

Захід 6
Виплата одноразової 
грошової допомоги 
до Дня Героя, сім’ям 
загиблих(померлих) 
учасників 
АТО(ООС) та Героїв 
Небесної Сотні

083242 2730 20,0 2020р. Захід 6

Надано грошової 
допомоги 10 сім’ям

0813242 2730 20,0

Захід  7 0813242 2730 50,0 2020р. Захід 7 0813242 2730 -



Забезпечити 
придбання матеріалів 
та інвентаря  для 
передачі 
волонтерами в зону 
АТО(ООС)

Захід 8
Відшкодування пільг 
з утримання 
будинків та 
прибудинкових 
територій незалежно 
від форми власності 
житлового фонду 
учасникам АТО 
(ООС), членам їх 
сімей та членам 
сімей, загиблих під 
час участі  АТО 
(ООС) , бійцям 
добровольцям  – 
мешканців м.Стрия, 
у розмірі 100%

0813180 2730 30,0 2020р Захід 8
Нараховано
та відшкодовано 
пільг для 10 
громадян

0813180 2730 18,2

Захід 9
Відшкодування пільг 
з оплати послуг 
теплопостачання, 
водопостачання та 
водовідведення, 
газопостачання, за 
електроенергію, 
вивезення твердих 
побутових відходів 
учасникам АТО 
(ООС), сім’ям 

0813180 2730 200,0 2020р Захід 9

Надано та 
відшкодовано пільг 
для 12 громадян

0813180 2730 66,0



загиблих під час 
даних подій та 
членам їх сімей, 
бійцям – 
добровольцям, 
мешканцям м. Стрия 
в розмірі 75 % в 
межах норм 
користування з 
розрахунку 31,5 кв.м 
на сім’ю 

Захід 10
Придбання житла 
для учасників АТО 
(ООС)  та родин 
Героїв небесної 
Сотні на умовах 
співфінансування

0813242 3110 459,09 2020 р. Захід 10
Придбано житло

0813242 459,09

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

988,09 тис грн 786,09 Громадяни 
м.Стрий

*- 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, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

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

виміру
Джерело 

інформації
усього загальний 

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

фонд спец. фонд

Завдання 1 Звітні дані 
за 2020рік

1. затрат
показник 

2. продукту чол 37 37 36 36 1 1
показник

3. Затрати на 
захід 

грн 56,0 56,0 55,8 55,8 0,2 0,2

показник
5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

Завдання  2

 

-/-

1. затрат
показник 

2. продукту чол 10 10 10 10 - -
показник

3. Затрати на 
захід

грн 50,0 50,0 50,0 50,0 - -

показник
5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми
3 Завдання 3 -/-

1. затрат
показник 

2. продукту чол.. 7 7 7 7 - -
показник

3. Затрати на грн 21,0 21,0 21,0 21,0 - -



№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом  
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд спец. фонд

захід
показник

4 Завдання 4 -/-

1. затрат
показник 

2. продукту чол 8 8 8 8 - -
показник

3. Затрати на 
захід

грн 24,0 24,0 24,0 24,0 - -

показник
5 Завдання 5

1. затрат
показник 

2. продукту чол. 26 26 24 24 2 2
показник

3. Затрати на 
захід

грн. 78.0 78,0 72,0 72,0 6,0 6,0

показник

6 Завдання 6

1. затрат
показник 

2. продукту чол. 10 10 10 10 - -
показник

3. Затрати на 
захід

грн. 20,0 20,0 20,0 20,0 - -

показник



№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом  
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд спец. фонд

7 Завдання 7

1. затрат
показник 

2. продукту чол. 1 1 1 1
показник

3. Затрати на 
захід

грн. 50,0 50,0 50,0 50,0

показник

8 Завдання 8

1. затрат
показник 

2. продукту чол. 20 20 10 10 10 10
показник

3. Затрати на 
захід

грн. 30,0 30,0 18,2 18.2 11,8 11,8

показник

9 Завдання9

1. затрат
показник 

2. продукту чол. 25 25 12 12 13 13
показник

3. Затрати на 
захід

грн. 200,0 200,0 66,0 66,0 134,0 134.0

показник

10 Завдання10



№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом  
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд спец. фонд

1. затрат

показник 

2. продукту чол. 3 3 3 3 - -

показник

3. Затрати  на 
захід

грн. 459,09 459,09 459,09 459,09 - -

показник

Пояснення щодо розбіжностей  між виконаними результативними показниками і тими, що затвердженні паспортом 
Програми: захід 1. Розбіжність виникла внаслідок  корегування сум виплат.
Захід 5. Розбіжність виникла внаслідок  зменшення суми виплати особам з інвалідністю внаслідок війни.
Захід 8. Захід 9.  Розбіжність виникла в зв’язку з переходом  учасників АТО  на державні пільги при отриманні статусу учасників 
бойових дій. 

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми. 

Керівник установи - С.М.Панилик
головного розпорядника коштів _____________________ ______________

Головний розпорядник коштів - С.М.Панилик
виконавець програми__ ______________


