
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                   ІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 січня 2021року              м.Стрий                                    № 75 

Про виконання  Програми
Підготовка земельних ділянок несільсько-
господарського призначення або прав на
 них комунальної власності для продажу 
на земельних торгах 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 Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 
власності для продажу на земельних торгах на 2020 рік.

  
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природнього середовища.

              Міський голова Олег Канівець



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

«Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах на 2020 рік»

Міська цільова програма «Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 
власності для продажу на земельних торгах на 2020 рік»  врегульовує 
господарську та інші види діяльності у сфері   раціонального використання та 
охорони земельних ресурсів у місті Стрию. Виконання поставлених завдань 
не можливе без розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та проведення земельних торгів для якісного та прозорого їх 
виконання.   



Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані:
            - Назва Програми_« Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 
власності для продажу на земельних торгах на 2020 рік»

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 930 від 26.02.2020р. 
- Заплановане фінансування, грн.   100 000,00 грн.    
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради 
- Мета  Програми -  виділення коштів для виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виділення 

коштів для оплати послуг по розробленню технічної документації земельних ділянок, по проведенню земельних торгів (аукціонів)

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 Оплата послуг по 
виготов-ленню 
експертних 
грошових оцінок 
земельних ділянок

0217660 2281 100,0 2020 Оплата послуг по 
виготов-ленню 
експертних 
грошових оцінок 
земельних ділянок

0217660 2281 35,1

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

тис.грн 35,1  

*- 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

Один
иця 
вимі

ру

Дже
рел

о 
інф
орм
ації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд
спец. 
фонд

усього загальни
й фонд

спец. 
фонд

Завдання 1
1. показник затрат

 
Витрати на 
виготовлення 
експертних грошових 
оцінок земельних 
ділянок

 
тис.г
рн

100,0 100,0 35,1 35,1 64,9 64,9

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Поступило чотири замовлення на виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок
2. показник  продукту

Кількість земельних 
ділянок, для яких 
потрібно виготовити 
експертні грошові 
оцінки 

Од. 10 10 4 4 6 6

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників  Не поступало більше замовлень
3. показник ефективності

Середня вартість 
витрат на виготовлення 
технічної документації

Тис.г
рн.

10,0 10,0 8,8 8,8 1,2 1,2

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)


