
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від «27» січня 2022року           Стрий                     № 877

Про  виконання  Програми«Фінансова підтримка
громадських організацій осіб з інвалідністю,
ветеранів, учасників війни та інших 
громадських організацій» за 2021 рік.

Керуючись  ст.91 Бюджетного кодексу  та Законом   України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”,міська рада вирішила :
1. Затвердити Звіт про виконання  Програми  «Фінансова підтримка 
громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників війни та 
інших  громадських організацій» за 2021 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та постійну комісію з питань  охорони здоров’я  та 
соціального захисту населення ( І.Салдан ).

Міський голова                     Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 

(бюджетних) цільових програм, 
моніторингу та звітності щодо їх 

виконання

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми 
1. Основні дані:
- Назва Програми
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,ветеранів,учасників війни та інших громадських організацій 

на 2021рік»
- Номер та дата рішення про прийняття Програми
№ 189 від 25.02.2021року
- Заплановане фінансування -177,712 тис грн
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)
Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради
- Мета Програми
Надання фінансової підтримки громадським організаціям для створення сприятливих передумов  для розвитку 

організації ,які виконують суспільно значимі  для міста  функції
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№ 
з/п Назва, зміст заходу ТПКВК КЕКВ

Плановане 
фінансування, 

тис грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу ТПКВК КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), тис 
грн



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

Оплата за підписку 
газет на 2021-2022рр 
для 5 гром 
організацій міста:

Разом:

0813192 2610 98,7

27,1

25,0

46,6

79,0

177,7

2021рік Захід 1
Проведено оплату за 
спожиті енергоносії 
для 3 громадських 
організацій міста:
-Благодійний фонд 
«Карітас» (за 
центральне 
опалення);
-Асоціація інвалідів 
(за центральне 
опалення);
-Згромадження 
сестер-служебниць
(за спожитий газ)
Захід 2

Проведено оплату  за 
підписку газети «Гомін 
волІ»
на   2021р для   
членів Стрийської 
Станиці братства 
ОУН-УПА-
3316,5грн,та  
«БлагоВість»  та 
«Фортуна» на 2022р
для 4 гром організ: 
Спілка СІВВА-
16260,0Спілка учасн  
АТО Стрийщини -
16260,0,Міська 
Асоціація інвалідів -
10840,0,Район асоц 
Інвалід-7600,0)

0813192 2610 83,1

27,1

25,0

31,0

54.3

137,4



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

1
2
3
4
5
6
7

Оплата за теплопост
Оплата за теплопост
Оплата за підписку газет
Оплата за спожит газ
Оплата за підписку газет
Оплата за підписку газет
Оплата за підписку газет

Тис грн 27,1
35,8
16,3
31,0
16,3
3,3
7,6

БфКарітас
Асоціаціяінвалідів
СІВВА
ЗгромадженняСестер-Служебниць
ГО «Сплка учасників АТО 
Стрищини»
Стрийська Станиця 
Всеукраїнського Братства ОУН-
УПА
Районна асоціація  інвалідів

*- 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 
обласної (бюджетної) 

програми на звітний період, 
грн.

Виконано за звітний 
період, грн. Відхилення№ 

з/
п

Показники

Один
иця 
вимі

ру

Джерело 
інформац

ії
усьог

о
у тому числі: усього у тому числі: усього у тому числі:



загальний 
фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд

спец. 
фонд

Завдання 1
Показник
Продукту-
Кількість 
гром орган

Ефективності 
– середній 
розмір 
відшкодув 

од

тис
грн

Звітні 
дані за 
2021рік

177.7

9

19,74

177.7

9

19,74

137.4

9

19,74

137.4

9

19,74

40.3

0

0

40.3

0

0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими,що затверджені 
паспортом Програми:
      В зв’язку з тим,що одержувачі коштів дотримувалися режиму жорсткої економії енергоносіїв   і ін.коштів та 
враховуючи погодні умови і відсутність одержувачів для передплати газети «Гомін Волі», виникла розбіжність між 
плановими  та результативними показниками .  
Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі 
продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках 
Програми. 

Керівник установи - Надія КУКЛЯК
головний розпорядник коштів 

Головний розпорядник коштів - виконавець програми Надія КУКЛЯК


