
У К РА Ї Н А
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ     ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V  СЕСІЯ  VІІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   25 лютого 2021 року                                м. Стрий № 185

Про виконання  Комплексної Програми
“ Соціальний захист та підтримка 
незахищених категорій населення” за 2020 рік.

          Керуючись  п 7  ст 91  Бюджетного Кодексу  України та  Законом  України 
“Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання  Комплексної Програми «Соціальний 
захист та підтримка незахищених категорій населення» 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



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-
«Соціальний захист та підтримка незахищених категорій населення на 2020рік»       

_______________________________________________________________________________________________
- Номер та дата рішення про прийняття Програми
  - № 916 від 26.02.2020р____________________________________________________________________
- Заплановане фінансування,грн
_ 16147.0тис грн_____________________________________________________________________________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)
Управління праці та соцзахисту населення Стрийської міської Ради 

__________________________________________________________________________
Мета Програми-
_Надання фінансової підтримки і оплата житлово-комунальних послуг  малозабезпеченим категоріям і неповносправним мешканцям міста.
- ___________________________________________________________________________________________________
Надання фінансової 
2. Виконання заходів і завдань Програми

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

Плановане 
фінансування, 

тис грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу ТПКВК КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), тис 
грн

Захід 1 

Виплата матеріальної 
допомоги 

0813242 2730 2651.6 2020р Захід 1

Виплата матеріальної 
допомоги 

0813242 2730 1604.6



малозабезпеченим 
громадянам м. Стрий 

малозабезпеченим 
громадянам м. Стрий 

Захід 2

Нарахування і оплата 
послуг «Укрпошта»:
ТПКВКМБ 0813242 
–4.0тис. грн..
ТПКВКМБ 0813180 
– 1,15 тис. грн..

0813242
0813180

2240 5.15 2020р Захід 2

Нарахування і оплата 
послуг «Укрпошта» 
ТПКВКМБ 0813242 –
3.9тис. грн..
ТПКВКМБ 0813180 – 
1.1 тис. грн..

0813242
0813180

2240 5.0

Захід 3

Відшкодування пільг 
місцевого значення 
на оплату 
комунальних послуг 

0813180 2730 724.85 2020р Захід 3

Відшкодування пільг 
місцевого значення на 
оплату комунальних 
послуг 
 

0813180 2730 401.6

Захід 4

Відшкодування 
пільгового проїзду 
окремим категоріям 
громадян

0813033 2610 11592.8 2020р Захід  4

Відшкодованоя 
пільгового проїзду 
окремим категоріям 
громадян 

0813033 2610 10556.9

Захід 5

Забезпечити  
відшкодування пільг з 
послуг зв’язку окремим  
категоріям громадян

0813032 2730 210.0 2020р Захід 5

 Забезпечити  
відшкодування пільг з 
послуг зв’язку окремим  
категоріям громадян

0813032 2730 148.5

Захід  6
Закупівля  санаторно – 
курортних путівок для 

0813031 2730 47.6 2020р Захід 7 
Закупівля  санаторно – 
курортних путівок для 

0813031 2730 39.5
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інвалідів війни інвалідів війни

Захід 7

Забезпечити 
відшкодування 
компенсації за 
пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян на 
залізничному 
транспорті 

0803035 2610 915.0 2020р Захід 9

Забезпечити 
відшкодування 
компенсації за пільговий 
проїзд окремих 
категорій громадян на 
залізничному транспорті

0813035 2610 915.0

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

13671.0 Тис грн 13671.0 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 обласної 
(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

показник 
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом обласної 
(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 Продукту
Кількість 
одержувачів

чол 2200 2200 1853 1853 147 147

показник
2 Затрат 

Обсяг 
видатків

тис.грн 2651.6 2651.6 1604,6 1604,6 1047.0 1047.0

3 показник 
Ефективно
сті
Середній 
розмір 
однор грош 
допомоги

Тис грн 1,182 1182 0,866 0,866 0,316 0,316

.

Завдання 2 

1. Затрат
Обсяг 
видатків 
для оплати 
поштових 

тис. грн 5,15 5,15 5,0 5,0 0,15 0,15

показник 
2. продукту

показник
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом обласної 
(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

3. Ефективності-
Сер розмір
показник

5.
3 Завдання3

ТПКВКМБ 
0813180

.
показник 

1. Продукту
Кількість 
одержувачів 
пільг

сімей 195 195 101 101 94 94

показник
2. Затрат

Обсяг видатків
тис.грн 724,85 724,85 401,6 401,6 323,25 323,25

показник
4 Завдання4

ТПКВКМБ 
0813033

показник 

1 Продукту
Кількість  
осіб,які мають 
право на 

осіб 169583 169583 125678 125678 43905 43905
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом обласної 
(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

пільговий 
проїзд
показник

3. Затрат
Обсяг видатків

тис.грн 11592,8 11592,8 10556,9 10556,9 1035,9 1035,9

Показник

Ефективност
і
Середній 
розмір 
компенсації за 
пільг проїзд

грн

7,0 7,0 7,0 7,0 0 0

5 Завдання5 
ТПКВКМБ 
0813032

1 Показник 
Ефективност
і
Середньоміся
чний розмір 
витрат на 
надання 
пільг

Тис грн 37,3 37,3 37,3 37,3 0 0
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом обласної 
(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

показник 

2. Продукту
Кількість 
отримувачів 
пільг

осіб 420 420 332 332 88 88

показник
3. Затрат

Обсяг вилатків
тис.грн 210,0 210,0 148,5 148,58 61,5 61,5

показник

6 Завдання6
.
ТПКВКМБ
0813031

1. показник
Якості
Питома вага 
відшкодован
их пільгових 
послуг до 
нарахованих

% 100 100 100 100 0 0

2. Продукту
Кількість 
отримувачів 
путівок на 
сан.ур лікув

осіб 15 15 7 7 8 8

показник
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом обласної 
(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

3. Затрат
Обсяг видатків

тис.грн 47,6 47,6 39,5 39,5 8,1 8,1

показник
7 Завдання7

ТПКВКМБ 
0813035

1. Якості 
Питома вага 
відшкодован
их пільгових 
послуг до 
нарахованих

% 100 100 100 100 0 0

показник 
2. Продукту

Кількість 
отримувачів

осіб 2500 2500 1683 1683 817 817

показник
3. Затрат

Обсяг видатків
тис.грн 915,0 915,0 915,0 915,0 0 0

показник
4 Ефективност

і
Одноразовий 
розмір на 
проїзд
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№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

Затверджено паспортом обласної 
(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

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими,що затверджені паспортом Програми:
-РОЗБІЖНІСТЬ виникла за рахунок допущеної кредиторської заборгованості  на початок і кінець звітного періоду,відмовою пільгової категорії населення від 
пільг і переходом на одержання субсидій для оплати ком послуг,відмови пільговиків від користування телефонним зв’язком.зменшенням звернень  пільговиків 
для компенсації  проїзду зал.транспортом,відсутністю одержувачів певних видів однор грош допомоги та одерж путівок на сан кур лікування.У зв’язку з 

запровадженням карантинних заходів було припинено  на деякий час  пільгове перевезення  по місту  громадян, виникла економія по ТПКВКМБ 0813033.На 2021 
рік було заплановано  кошти для пільг по жкг за тарифами.які протягом року коригувалися всторону зменшення..

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі 
продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми. 
Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі 
продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми. 

Керівник установи - Станіслав ПАНИЛИК
головного розпорядника коштів _____________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)

Головний розпорядник коштів - Станіслав ПАНИЛИК
виконавець програми _____________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)
тел.:  (0324557231)
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