
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року  Стрий            № 875

Про затвердження  Програми
«Фінансова підтримка Муніципального 
камерно чоловічого хору «Каменяр»» 
на 2022 рік

Розглянувши клопотання Муніципального камерного чоловічого хору 
«Каменяр» та керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 
п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська 
рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити  Програму «Фінансова підтримка Муніципального   
камерного чоловічого хору «Каменяр»» на 2022 рік.

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно   
затвердженої Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника    
міського голови Х.Грех та на  постійну комісію з питань освіти,   
культури, молоді , фізкультури та спорту (Т.Василів) .

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



І.  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

«Фінансова підтримка Муніципального 
камерного чоловічого хору «Каменяр»» на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення програми Управління  культури, молоді та спорту
                                                                         Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа про затвердження  програми:
                                                          рішення сесії міської ради від27.01.2022р._№ 875

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 :

           - Муніципальний камерний чоловічий хор «Каменяр»

6. Термін реалізації програми ______2022 рік__

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації 
програми,  тис.грн., всього                     1076,4 тис.грн..

Начальник управління культури,
молоді та спорту  Ірина ПУКАС

Відповідальний виконавець
Програми Олег ПАХАРУК                                                         



ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
 СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

         Програма спрямована на фінансову підтримку Муніципального 
камерного чоловічого хору «Каменяр» у зв’язку з його неспроможністю 
самостійно нести витрати по виплаті заробітної плати.

Найбільший скарб, яким володіє наша держава – культурний потенціал 
українського народу. Саме тому одним з найважливіших завдань, яке стоїть 
перед державою, є активне сприяння вихованню культурних цінностей 
сучасного покоління. Шлях до цієї благородної мети влада вбачає в тісній 
співпраці з творчими колективами, зокрема, на Стрийщині, з Муніципальним 
камерним чоловічим хором «Каменяр», адже гармонізація відносин між 
владою і культурою є запорукою розвитку культурних цінностей в 
суспільстві.

Націю визначає культурна спільнота , яка за будь яких умов зберігає та 
відтворює мистецький та духовний простір , доброзичливо ставиться до 
людей та забезпечує культурний розвиток усіх  сфер життя .

З боку міської влади культурним громадам міста систематично 
надається посильна допомога для створення належних умов для культурного 
розвитку громадян.

Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України”.

- Закон України «Про культуру»

ІІІ.  МЕТА ПРОГРАМИ

             Надати фінансову підтримку комунальному закладу 
«Муніципальному чоловічому хору «Каменяр»» для створення належних 
умов, реалізації першочергових і перспективних заходів та підвищення рівня 
розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення 
культурних та духовних потреб мешканців громади, забезпечення умов для 
суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості, проведення 
різноманітних культурних проектів, організації змістовного дозвілля для 
підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення громади.



Затверджено
Міський голова

Олег Канівець
«_27_»січня_    2022року

Програма: «Фінансова підтримка 
Муніципального камерного чоловічого 

хору «Каменяр»»
                         на 2022 рік

Погоджено
Голова постійної комісії з 

питань планування, 
фінансів,бюджету та соціально-

економічного розвитку Стрийської 
міської ради
_________   

__С.Ковальчук__
«___»   __________   

2022року

Погоджено
Голова постійної комісії  з питань 

освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту 

Стрийської міської ради
____________   __Т.Василів_

«__________     2022року

Погоджено
Перший заступник міського 

голови
________    

_М.Дмитришин__

«___»   __________  
2022року

Погоджено
Заступник міського голови
________    _Х.Грех __

«___»   __________  
2022року

Погоджено
Начальник

Фінансового управління
Стрийсько міської ради

________    _Л.Коваль___
«____»   ________   

2022року

МП

Погоджено
Начальник управління культури,

молоді та спорту
Стрийської міської ради

________    
___І.Пукас____

«___»  _________ 2022року

МП

м. Стрий



2022 рік

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Фінансова підтримка Муніципального

 камерного чоловічого хору «Каменяр»» на 2022 рік
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
на виконання програми

2022  рік Усього витрат 
на
Виконання 
програми

Усього 1076,4 1076,4
У тому числі
Обласний бюджет
бюджет територіальної громади 1076,4 1076,4
Кошти не бюджетних джерел

VІ. 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 фінансовому 
управлінню та щорічно фінансовому управлінню та відділу економіки 
Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, 
наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року.
            При уточненні бюджету вносяться зміни в Програму.

Керівник установи-
головного розпорядника коштів                                             Ірина ПУКАС

Відповідальний виконавець
Програми                                                                          Олег ПАХАРУК                                                         



IV. Перелік завдань, заходів та показників цільової програми*
              «Фінансова підтримка Муніципального камерного чоловічого хору «Каменяр»» на 2022 рік

(назвапрограми)
Фінансування

№ 
з/п Назва завдання Перелік заходів 

завдання Показники виконання  заходу, один. виміру
Виконавець 

заходу, 
показника Джерела** Обсяги,  

тис.грн.

Очікуваний 
результат

2022 рік***
Показники затрат 1076,4
Кількість установ 1
Кількість штатних одиниць 9

Витрати на зарплату з нарахуванням 1076,4

Показникипродукту
Кількість  концертів 29
Показникиефективності

1 Забезпечити 
інформування і 

задоволення 
творчих потреб, 

інтересів 
громадян, їх 

естетичне 
виховання, 
розвиток та 
збагачення 

культурного 
потенціалу

Надання 
фінансової  
підтримки 

Муніципальному 
кумерному 

чоловічому хору 
«Каменяр»

Середні витрати на  проведення одного концерту

Одержувачі 
коштів

Бюджет
територіальної 

громади

37,103

Створення 
належних умов 
для належного 
функціонування 

хору

Керівник установи –
головного розпорядника коштів                                                  Ірина ПУКАС

Відповідальний виконавець
Програми                                                                                       Олег ПАХАРУК                                                         


