
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року                Стрий              № 904

Про виконання  Програми 
“Енергозбереження для населення 
на 2021 рік”

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським  
кодексом України та  пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми«Енергозбереження для населення 
2021 рік».

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на депутатські 
комісії з

питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
    (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального
    майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової
    політики та енергозбереження ( О. Йосипчук).  

           Міський голова                      Олег КАНІВЕЦЬ



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми “Енергозбереження для населення м. Стрия на 2021 рік”
Затверджена рішенням сесії демократичного скликання №   111 від 28.01.2021року ( із змінами ).
 Заплановане фінансування,    253,00тис.грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління ЖКГ Стрийської МР
- Метою Програми:зменшення споживання паливно – енергетичних ресурсів населення через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів
2. Виконання заходів і завдань Програми

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

Плановане 
фінансування, 

тис.грн
Дата 

проведенн
я

Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові видатки), 

тис.грн
Зменшення споживання 
паливно – енергетичних 
ресурсів населення через 
стимулювання 
впровадження 
енергозберігаючих 
заходів, сприяння 
розвитку галузі 
енергоефективного 
будівництва та 
реконструкції, 
забезпечення умов щодо 
виявлення та залучення 
вітчизняних та іноземних 
інвестицій.

1217640 2730 253,00 2021р. Відшкодування відсотків за надані 
фінансово – кредитними установами 
позик населенню на енергоощадні 
заходи:
АТ «Ощадбанк»- 58,618 тис.  грн.
КС «Вигода» -  3,033 тис. грн.
ПАТ «Укргазбанк» - 56,210 тис.грн.
АТ АКБ «Львів» - 90,875 тис. грн.

1217640 2730 208,736

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 58,618 Тис.грн. 58,618 ПАТ «Ощадбанк»
2 3,033 Тис.грн. 3,033 КС   « Вигода»
3 56,210 Тис.грн. 56,210 ПАТ «Укргазбанк»
4 90,875 Тис.грн. 90,875 АТ АКБ «Львів»

*- 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, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення,тис.грн.

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

Одини
ця 

виміру

Джерело 
інформації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальн
ий фонд

спец. 
фонд

 1 Сплата відсотків за надані фінансово - кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи

Затрат

Обсяг витрат Тис.грн. Рішення сесії 253,00 253,00 208,736 208,736 44,264 44,264

Продукту 

Кількість осіб 
яким може бути 
видано кредит 
на 
енергозберігаюч
і заходи

осіб зведений 
реєстр 
позичальників

75 75 101 101 26 26

ефективності

Середній розмір 
компенсації на 1 
особу в рік 

Грн. Розрахункові 
дані

3373,00 3373,00 2066,70 2066,70 1306,30 1306,30

якості

% 
відшкодування 
відсотків у 
порівнянні із 
попереднім 
роком

% Розрахункові 
дані

100 100 244 244 144 144

5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів                                                                              Ігор ПАСТУЩИН


