
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року   Стрий                  № 870

«Про виконання програми «Фінансова 
підтримка сільського футболу» на 2021 
рік».

Керуючись п.8 ст.91 Бюджетного Кодексу України та п/п.22 п.1 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання програми «Фінансова підтримка 
сільського футболу» на 2021 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина.

Міський голова                                                      Олег КАНІВЕЦЬ



Підсумковийзвітщодовиконанняцільовоїпрограми за 2021 рік
1. Основнідані:

         - Назва Програми: «Фінансова підтримка сільського футболу»  на 2021рік
         - Номер та дата рішення про прийняття Програми : VІ сесія VIІІ демократичного скликання , рішення № 252 від 
25.03.2021р
         - Запланованефінансування: 1000,0тис. грн
         - Розпорядник коштів (виконавець Програми) Управління культури, молоді та спорту Стрийської  МР_
         - Мета Програми:Наданняфінансовоїпідтримкисільському футболу

2. Виконаннязаходів і завданьПрограми
Заплановані заходи Фактичнопроведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст 

заходу КПКВК КЕКВ
Плановане
фінансуван
-ня, тис.грн

Дата 
проведен-

ня
Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичнефі
нансував-

ня 
(касовівидат
ки), тис.грн

1 Наданняфін
ансовоїпідтр
имкисільськ
ому футболу

1015062 2610 1000,00 Протягом  
року

Наданняфінансовоїпідтримкисільському футболу:
Асоціація футболу Стрийщини-599,73тис.грн:
Спортивна форма -189,994тис.грн
Спортивне взуття-98,736тис.грн
Виготовлення банерів-29,0 тис.грн
Трансляціяфутбольних матчів-20,0 тис.грн
Придбаннякомп’ютерного обладнання-19,0 тис.грн
Придбаннянагородноїчастини (кубки, медалі, статуетки, 
грамоти)-16,0 тис.грн
Вода питна-30,0 тис.грн
Медикаменти-19,0 тис.грн
Транспортні витрати-40,0тис.грн
Спортивнийінвентар (м’ячі, фішки, килимки, щитки, барєри)-49,0 
тис.грн
Відрядження-49,0 тис.грн
Премія за судівство-40,0 тис.грн
ФК «П’ятничани”-399,95тис.грн.:
спортивна форма- 49,950 тис.грн
спортивне взуття-49,9 тис.грн
спортивний інвентар-18,550 тис.грн
послуги суддівства-27,0 тис.грн
членські внески-7,0 тис.грн
вода питна-30,0 тис.грн
спортивний інвентар-26,150 тис.грн
спортивний інвентар-4,950 тис.грн
перевезення-49,9 тис.грн
стимулюючі премії-136,550 тис.грн

1015062 2610 999,68



3. АналізвикористаннякоштівПрограмизгідно з проведенимивитратами

№ 
з/п Витраченікошти Одиницівиміру Кількість

Сума 
витрат

грн
Контрагент *

1 Наданофінансовупідтримкуодержувачамбюджетнихкоштів Од. 2 999,68 -Асоціація футболу 
Стрийщини -599,73тис.грн.
-ФК «П’ятничани”-
399,95тис.грн.

*- отримувачкоштів
 перераховуютьсявсістаттівитрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналізвиконаннярезультативнихпоказників, щохарактеризуютьвиконанняПрограми, та поясненнящодоїхвиконання за 
звітнийперіод: 

Затвердженопаспортом  
(бюджетної) програми на 

звітнийперіод, тис.грн.

Виконано за звітнийперіод, 
тис.грн. Відхилення

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

явиміру

Джерел
оінформ

ації усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

усього загальни
й фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

1. Показник затрат
Витратина  
підтримкусільського 
футболу

тис.грн кошторис 1000,00 1000,00 999,68 999,68 0,32 0,32

2. Показник продукту
Кількістьустановяки
мнадаютьпідтримку

од Обліковід
ані

2 2 2 2

показник
3. ефективності

Середнівитрати на 
одного одержувача

тис.грн. Розрахунк
овідані

500 500 499,84 499,84 0,16 0,16

Примітка: В зв’язкуізрозвитком футболу в сільськіймісцевості і в подальшомупропоную і у подальшомузакладатикошти для 
розвиткуданого виду спорту.
Керівник установи - 
головного розпорядника коштів         Ірина ПУКАС



Відповідальний 
виконавець програми Ірина ПУКАС
тел.:7-13-96



ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримкасільського футболу на 2021рік»

1. Ініціаторрозробленняпрограми: Управліннякультури, молоді та 
спортуСтрийськоїміської ради

2. Дата, номер документа
прозатвердженняпрограми: Рішеннясесіїміської ради 

Від 25 березня 2021 №252

3. Розробникпрограми: Управліннякультури, молоді та
спортуСтрийськоїміської ради

4.Співрозробникпрограми: Асоціація футболу Стрийщини

5.Відповідальнийвиконавецьпрограми: Управліннякультури,
молоді та 
спортуСтрийськоїміськоїради;
Асоціація футболу Стрийщини

6. Учасники програми: Асоціація футболу Стрийщини
ФК «П’ятничани»

7. Термін реалізації програми: 2021 рік

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів 
необхідних для реалізації програми, 
тис.грн.,всього: 1000,0 тис.грн..

Начальникуправліннякультури,
молоді та спорту                                                  Б.Бойко

Відповідальнийвиконавець
Програми Б.Бойко
Тел. 7-11-64


