
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

         28 січня 2021 р.               м.Стрий                              № 73

Про виконання “Міської програми
забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” 

 
Керуючись пп. а, п.3, ч.1 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  Міської програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
на 2019-2021 роки.

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
депутатські комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного  розвитку, з питань житлово-комунального господарства, 
комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з 
питань житлової політики та енергозабезпечення. 

Міський голова                                 Олег КАНІВЕЦЬ



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

« Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 
роки. »

Метою цільової програми “Міська програма забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-
2021 роки” є поступове розв”язання проблеми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також 
реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту 
житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа. 

Виконання поставлених завдань - це забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа згідно з 
черговістю, шляхом придбання за рахунок коштів міського та обласного 
бюджетів, чи субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програма включає два напрями діяльності: приведення до належного 
стану житлових приміщень, що перебувають у власності чи користуванні 
лише дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа або придбання впорядкованого житла для постійного проживання.

Дана програма реалізовуватиметься впродовж 2019-2021 років у межах 
асигнувань передбачених в обласному, місцевому бюджетах та інших 
джерелах, не заборонених законодавством, на відповідний рік.



Додаток 6 

            Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані:
            - Назва Програми_«Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки.»

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 638 від 11.12.2018р. 
- Заплановане фінансування, грн.   -    750000,00 грн.   
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради 
- Мета  Програми -  виділення коштів для придбання житла родинній групі осіб з числа дітей-сиріт 
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 Забезпечення 
житлом дітей-сиріт, 
дітей позбавлених 
батьківського 
піклування та осіб з їх 
числа

0216083 3121 750,000 2020 Забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх 
числа

0216083 3121 750000

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

750,000 тис.грн 4 750,000

*- 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: 

№ 
з/п Показники Одини

ця 
Джер
ело 

Затверджено паспортом (бюджетної) 
програми на звітний період

Виконано за звітний період Відхилення



у тому числі: у тому числі: у тому числі:виміру інфо
рмац

ії
усього загальний 

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

фонд спец. фонд

Завдання 1
1. показник затрат

 
обсяг видатків тис.грн 750,000 750,000

 
750,000 750,000 0 0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників:
Розбіжності відсутні
2. показник  продукту

Од. 4 4 4 4 - -

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються відсутністю бажаючих викупити земельні ділянки
3. показник ефективності

Середні витрати на  
придбання житла

тис.грн 187,500 187,500 187,500 187,500 0 0

4. якості
Реалізація програми     % 100 100 100 100 - -

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обгрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік

Начальник служби у справах дітей                            ____________ Н.Ковалишин
            (підпис)


