
У К РА Ї Н А
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХІV  СЕСІЯ  VІІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
    

11 листопада 2021 року                       м. Стрий № 694

Про внесення змін до   Програми
«Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників
війни та інших громадських організацій» 
на 2021 рік.

Розглянувши клопотання  Дому Святого Йосифа  Згромадження сестер-
служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ, та керуючись п.3 ст.91 
Бюджетного Кодексу України та Законом  України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада вирішила :

1. Внести зміни до Програми  «Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших  громадських 
організацій» на 2021 рік.

2.  Виділити передбачені в бюджеті м. Стрия на 2021 рік кошти в сумі
177,7 тис. грн. на виконання Програми.

3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно п.2 
даного рішення.

4. 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

“Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни 
та інших  громадських організацій” на 2021 рік.

1. Ініціатор розроблення Програми  
Управління  соціального захисту населення

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :

    Рішення сесії міської ради від  «25 »    лютого  2021 р. № 189  

3. Розробник Програми 
 Управління  соціального захисту населення Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської  області
4. Відповідальний виконавець Програми  Управління соціального захисту населення 
Стрийської міської ради

5. Учасники Програми: 
  - Благодійний фонд «Карітас»;
  - Стрийська Міська Асоціація інвалідів;
  -  Дім Святого Йосифа Згромадження сестер – служебниць
    -гром.організації міста 
  
6. Термін реалізації Програми  01.01.2021р. – 31.12.2021р.

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, тис. грн., всього   177,7   тис.грн.

 Начальник  управління  соціального
 захисту населення
 Стрийської міської ради 
 Стрийського   району                                                                 
 Львівської області                                                       

                                                                                             Надія КУКЛЯК

      

  



МЕТА  ПРОГРАМИ :

Надання фінансової підтримки громадським організаціям для створення
сприятливих передумов умов для розвитку організацій, які виконують 
суспільно значимі для міста функції.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та 
інших громадських організацій на 2021 рік».________________________
                                                                     (назва програми)

Фінансування№
№
з/п

Назва завдання Перелік 
заходів 
завдання

Показники
виконання
заходу, 
одиниці
виміру

Виконаве
ць заходу, 
показни
ка

Джерела Обсяги
тис.грн.

Очікуваний 
результат

2021 рік

Завдання 1

-Забезпечити                       
фінансову підтримку 
громадським 
організаціям

Завдання 2

-Забезпечити 
передплату газети 

Захід 1
Надання 
фінансової 
підтримки 
громадсь
ким організа
ціям:
-Благодійний 
фонд «Карітас» 
(за центральне 
опалення);

-Асоціація 
інвалідів (за 
центральне 
опалення);

-Згромадження 
сестер-
служебниць
(за спожитий 
газ)

Захід 2

Надання 
фінансової 
підтримки 

Продукту- 

3 громадсь
ких 
організацій
;
Продуктив
ності – 
середній 
розмір 
відшкодува
ння -29,56 
тис.грн.
   

Одержува
чі коштів

міський
бюджет

98,7

27,1

25,0

46,6

79,0

  

 Забезпечен
 ня 
фінансової 
підтримки 
статутної 
діяльності



«Гомін Волі», 
«Благовіст», «Рідне 
поле» на 2021р для 
членів 
гром.організацій 
міста

громадсь
ким організа
ціям для 
проведення 
підписки  газети 
«Гомін Волі», 
«Рідне поле», 
«Благовіст»

Продукту-
8 
громадськ 
організації;
Продуктив
ності-305 
прим
Середній 
розмір 
відшкодува
ння -
259,016грн.
   

Одержува
чі коштів

Міський 
бюджет

  

Підписка 
Газети 
«Гомін Волі» 
-131, «Рідне 
поле» -
149прим,«Бла
говіст»-25 
прим

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Одержувачі коштів, яким надається фінансова підтримка, погоджують 

використання коштів з відповідальним виконавцем та звітують про цільове 
використання бюджетних коштів.

Звіт  про виконання Програми  подається щоквартально  та щорічно 
фінансовому управлінню  Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 
числа місяця,наступного за звітним та не пізніше ніж через місяць після 
завершення року.

При уточненні міського бюджету відповідно вносяться зміни до 
Програми.

 Начальник Управління 
 соціального захисту населення
 Стрийської міської ради
 Стрийського району
 Львівської області                                                            Надія КУКЛЯК

                



                   РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та 
інших громадських організацій на 2021 рік».________________________
                                                                     (назва програми) 

Обсяг коштів, які 
пропонується
 залучити на виконання 
програми

2021 рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього, 177,7 177,7
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст 
обласного 
підпорядкування) бюджети 

177,7 177,7

Бюджети сіл, селищ міст 
районного 
підпорядкування
кошти небюджетних 
джерел

Начальник  Управління 
соціального захисту населення
Стрийської міської ради
 Стрийського району
 Львівської області                                                         Надія КУКЛЯК


