
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVII СЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року    Стрий                         № 900

Про виконання Програми розвитку
Комунального некомерційного підприємства
«Стрийська центральна міська лікарня»
за 2021 рік

 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.Затвердити звіт про виконання Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» за 
2021р. (далі – Підсумковий звіт), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грехта постійну депутатську 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 ПрограмиПрограма розвитку комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» ;____
- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 126  від28.01.2021 р_;
- Заплановане фінансування19146930,00 грн______;
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_Виконавчий комітет Стрийської міської ради_;
- Мета Програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

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

№ 
з/п Назва, зміст 

заходу КТПКВ КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата 
проведення

Назва, зміст 
заходу КФКВ КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), грн

2610 13997000,00 2610 13803199,131 Забезпечення 
ефективної роботи 
КНП «СЦМЛ»

3210 5149930,00
01.01.2021-
31.12.2021р.

Забезпечення 
ефективної роботи 
КНП «СЦМЛ»

3210 4992876,64

19146930,00         18796075,77               

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1.             13803199,13

КЕКВ  2610

            грн. 13803199,13 КП Стрийтеплоенерго
ТзОВ 
«Дрогобичтепломережа»
ТзОВ Львівенергозбут
КП «Стрийводоканал»
ТзОВ «Грінера 
Україна»
КП «Стрийська міська 



соціальна аптека»
ТОВ «Сектор газу»
ФОП Кісіль Г.Я.
ФОП Їжак
ПВП МП «Заграва»

2            4992876,64

КЕКВ  3210

            грн. 4992876,64 ТзОВ Стрийбудмонтаж,
ФОП Кісіль А.В.
ПП СРБК «Портал»
ПП «Назар»
ФОП Іванюк А.М.
ТзОВ «ПростірАрхбуд»
ПП»Технабудпроект»

*- 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

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

Один
иця 
вимі

ру

Джер
ело 

інфо
рмац

ії усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд

Завдання1  
Збереження і 
покращення здоров’я 
населення,забезпечення 
якісної і кваліфікованої 
медичної допомоги

1. затрат
Кількість  установ од. мере

жа
1 1 1 1

Кількість шт.одиниць мере
жа

7,0 7,0 7,0 7,0



№ 
з/п Показники

Один
иця 
вимі

ру

Джер
ело 

інфо
рмац

ії

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний період, 

грн.
Виконано за звітний період, грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд спец. фонд

Витрати на зарплату 1825200,00 1825200,00 1825200,00 1825200,00

Витрати на 
медикаменти

      1644600,00 1644600,00 1644600,00 1644600,00

Витрати на предмети, 
матеріали

182500,00 182500,00 182475,80 182475,80      24,20        24,20

Витрати на енергоносії 10145700,00 10145700,00 9951949,33 9951949,33 193750,67  193750,67

Інші поточні витрати 199000,00 199000,00 198974,00 198974,00       26,00        26,00

Всього поточні 
видатки:

13997000,00 13997000,00 13803199,13 13803199,13 193800,87 193800,87

Витрати на придбання 
обладнання

1301100,00    1301100,00 1262900,00 1262900,00 38200,00 38200,00

Витрати на капітальний 
ремонт

 3848830,00    3848830,00 3729976,64 3729976,64 118853,36 118853,36

Всього капітальні 
видатки

 5149930,00    5149930,00 4992876,64 4992876,64 157053,36 157053,36

Відхилення по енергоносіях виникло за рахунок відшкодування орендарями ж/д лікарні комунальних послуг.
 Відхилення по капітальних видатках –  не було придбано установку для рентгенограм у ж/д лікарні.

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 - 
                  в.о. директора                                            ___         Ковальчук О.C.___________________               _______________

(П.І.Б.) (підпис)         

                 Директор фінансовий-головний бухгалтер             ___Шимко Л.М. _________
(П.І.Б.) (підпис)

тел.: 7-02-15

                                                                                                                                                                                   Додаток до звіту

                                       КНП «Стрийська центральна міська лікарня»  подає підсумковий звіт по Програмі розвитку за 2021 рік.
                             Програма виконана на 98,2%. За рахунок коштів,виділених на лікарню з місцевого бюджету були проведені витрати 
на:

- виплату заробітної плати з нарахуванням – 1825,2 тис.грн;
- придбання медикаментів ( медичного кисню, засобів індивідуального захисту,медикаментів) -  1644,6 тис.грн;
- енергоносії  - 9951,9 тис.грн;
- інші витрати  -  381,5 тис.грн. в тому числі:
- придбання меблів у неврологічне відділення – 48,0 тис.грн;
- заміна дверного блоку у приймальному відділенні КНП «СЦМЛ – 36,8 тис.грн;
- придбання кабелів для встановлення дизельного генератора -  37,0 тис.грн;
- придбання  металопластикових дверей  у ж/д лікарні – 25,7 тис.грн;
- монтаж та встановлення пожежної сигналізації у паліативному відділенні КНП «СЦМЛ» та у будівлі 

гастроентерологічного корпусу – 100,0 тис.грн;
- монтаж кисневої лінії у ж/д лікарні –  35,0 тис.грн;
- придбання кисневої системи – 35,0 тис.грн;



- поточний ремонт санвузла приймального відділення ж/д лікарні  - 49,0 тис.грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення дизельного генератора у ж/д лікарні – 15,0 

тис.грн;
 – 5,8 тис.грн;

Капітальні видатки – 4992,9 тис.грн, в тому числі:
- Придбання медичного обладнання – 1262,9 тис.грн. (кисневі концентратори, дефібрилятори, дизельний генератор).

Капітальний ремонт  -  3730,0 тис.грн. в т.ч.:
Капітальний ремонт кардіологічного та неврологічного відділень – 779,4 тис.грн;
Капітальний ремонт корпусу паліативного відділення   – 1382,3 тис.грн;
Капітальний ремонт сходових кліток із встановленням похилих сходових платформ   – 953,4 тис.грн;
Капітальний ремонт вентиляційної системи кардіологічного та неврологічного відділень   – 415,7 тис.грн;
Проведення технічного обстеження для виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії» - 99,7 тис.грн;
Капітальний ремонт теплотраси у ж/д лікарні – 84,7 тис.грн;
Капітальний ремонт туалетів у ж/д лікарні – 14,8 тис.грн.


