
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII СЕСІЇ  VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року    Стрий                        № 890

Про Підсумковий звіт щодо виконання 
Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства Стрийської 
міської ради«Стрийська центральна 
районна лікарня» за 2021 рік

Заслухавши Підсумковий звіт щодо виконання Програми розвитку 
Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня» за 2021 рік, створеного відповідно до 
Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою підвищення 
якості та доступності надання медичної допомоги населенню, керуючись ч.3 
ст.91 Бюджетного кодексу України, п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», - Стрийська міська  рада вирішила:
1. Схвалити Підсумковий звітщодо виконання Програми розвитку 
Комунального некомерційного підприємства Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня» за 2021 рік  (далі – Звіт), що 
додається.

Міський голова          Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 5
До Порядку розроблення     

обласних(бюджетних)цільових 
програм,моніторингу та звітності 

щодо їх виконання

              «ОЗНАЙОМЛЕНО»
Фінансове управління 
Л.Коваль
__________________
_________2021року
Інформація
про стан виконання міської цільової програми  за 2021рік
(щоквартальна,нарощуваним підписом)

Головний розпорядник  коштів програми- Виконавчий комітет Стрийської  міської ради 
Повна назва програми ,ким і коли затверджена- Програма розвитку КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СТРИЙСЬКА  
ЦЕНТРАЛЬНА  РАЙОННА  ЛІКАРНЯ» на 2021рік затверджена  рішенням IVсесіїVIII  демократичного скликання №60 від 28січня 2021року

Передбачене фінансування на 2021рік 
,тис.грн.

Профінансовано за звітний період

У тому числі: У тому числі:

№з/п Зміст заходу

Фінансові 
джерела усього заг.фонд спец.фонд

Фінансові 
джерела
заг.фонд

усього заг.фонд спец.фонд

Що зроблено

1 Оплата заробітної плати з 
нарахуваннями , 
комунальних послуг та 
енергоносіїв , придбання 
медикаментів  пільгових 
категорій населення

Кошти 
місцевого 
бюджету

23883,4 13720,1 10163,3 Кошти 
місцевого 
бюджету

20953,5 13361,6 7592,0 Оплата заробітної плати з 
нарахуваннями -
3074,1тис.грн.
Оплата комунальних послуг- 
7494,4тис.грн.
Придбання медикаментів 
пільгових категорій 
населення – 2269,3 тис.грн.
Придбання обладнання 
довгострокового 



використання та капітальний 
ремонт – 7592,0 тис.грн.

КНП «Стрийська ЦРЛ» подає інформацію щодо виконання запланованих завдань стосовно рівня досягнення мети  Програми по КПКВ , саме:

КПКВ0712010 затверджено на 4 квартали 2021р. -   12500533,00 грн.
                            Касові видатки за 4 квартали        -      12150170,02 грн.
КПКВ071212 затверджено на 4 квартали 2021р. -       210372,98грн.
                            Касові видатки за 4 квартали        -  210372,98 грн.
КПКВ0712113 затверджено на 4 квартали 2021р. -   809177,02 грн.
                            Касові видатки за 4 квартали        -  801010,97 грн
КПКВ0712152 затверджено на 4 квартали 2021р. –  200000,00 грн.
                            касові видатки за 4 квартали        -  200000,00 грн.

КПКВ0717322 затверджено на 4 квартали 2021р. –5153400,00грн.
                            Касові видатки за 4 квартали        -    4782639,47 грн.

Керівник  установи- 
   Директор КНП «Стрийська ЦРЛ»            ______________     О.І.Ігнатов
   Відповідальний 
   виконавець  програми                              _____________        С.М. Скабяк

тел.0671977276


