
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року         Стрий                       № 873

«Про виконання програми «Фінансова 
підтримка ФК «Скала 1911» 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 ФК 
«Скала1911» на 2021 рік. 

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

Міський голова                                                      Олег КАНІВЕЦЬ



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми за 2021 рік
1. Основні дані:

         - Назва Програми: Фінансова підтримка ФК «Скала 1911»  на 2021рік 
         - Номер та дата рішення про прийняття Програми : VІ сесія VIІІ демократичного скликання , рішення № 158 від 
25.03.2021р
         - Запланова нефінансування: 1500,0тис. грн.__________________________________
         - Розпорядник коштів (виконавець Програми) Управління культури, молоді та спорту Стрийської  МР_
         - Мета Програми:Надання фінансової підтримки Комунальному ФК «Скала 1911»  на 2021рік

2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст 

заходу КПКВК КЕКВ
Планов
анефіна
нсуванн

я, 
тис.грн

Дата 
провед
ення

Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ
Фактичнефі
нансування 
(касовівида

тки), 
тис.грн

1 Наданняфінансовоїпід
тримкиФК «Скала 
1911»

1015062 2610 1500,00 Протяг
ом  
року

НаданняфінансовоїпідтримкиФК «Скала 1911»
Закупівляфутбольних  форм (комплектів)-
49,0тис.грн.
Закупівляверхньогоодягу (комплектів)-49,0 
тис.грн.
Закупівля спортивного взуття (пар)-19,6 тис.грн.
Кількістьстимулюючих премій-822,2 тис.грн.
Придбання ноутбука-15,3тис.грн.
Придбання проектора-9,7тис.грн.
Кількістьвиїздів (перевезення)-120,0тис.грн.
Закупівля відеокамери-19,0тис.грн.
Закупівляспортивних сумок  (шт.)-49,0 тис.грн.
Закупівля спортивного інвентарю  для полів-
5,4тис.грн.
Орендарекламних площ-13,0тис.грн.
Ремонт електронного табла10,0тис.грн.
Закупівляфутбольнихм’ячів (шт.)-49,0 тис.грн.
Підготовкастадіону (поновленнярозмітки, 
встановленняпрапорців, покіс трави інше) (разів)-
122,0тис.грн.
Кількістьнавчально-тренувальних зборів-98,8 
тис.грн.
Закупівляспортивнихрюкзаків  (шт.)-49,0 тис.грн.

1015062 2610 1500,00



3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витраченікошти Одиницівиміру Кількість Сума витрат

грн Контрагент *

1 Наданофінансовупідтримкуодержувачамбюджетнихкоштів Од. 1 1500,00 -ФК «Скала 
1911»

*- отримувачкоштів
 перераховуютьсявсістаттівитрат, 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 

звітнийперіод, тис.грн.

Виконано за звітнийперіод, 
тис.грн. Відхилення

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

виміру
Джерелоін
формації

усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

усього загальни
й фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

1. Показник затрат

Витрати на  одного 
одержувача

тис.грн кошторис 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

2. Показник 
продукту
Кількістьматчів од Обліковідані 24 24 24 24 - -

3. Показник
ефективності
Середнівитрати на 
проведення одного 
концерту

тис.грн. Розрахункові
дані

62,5 62,5 62,5 62,5 -

Примітка: В зв’язкуізрозвитком футболу , зокрема ФК «Скала 1911» пропоную 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 підтримка ФК «Скала 1911»» на 2021рік

1. Ініціатор розроблення програми: Управління культури, молоді та спорт 
у Стрийської міської  ради

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми:  Рішення сесії міської ради 

Від 25 березня 2021 року №158

3. Розробник програми: Управління культури, молоді та
спорту Стрийської міської  ради

4.Відповідальний виконавець
програми:          Управління культури, молоді та 

спорту Стрийської міської ради

5. Учасники програми:                            ФК «Скала 1911»

6. Термін реалізації програми: 2021рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації
програми, тис.грн., всього: 1500,0 тис. грн..

Начальник управління культури,
молоді та спорту Б.Бойко

Відповідальний виконавець
Програми Б.Бойко
Тел. 7-11-64


