
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року   Стрий                             № 906

Про виконання «Програми
благоустрою на 2021 рік»

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

1. Затвердити Звіт про виконання  «Програми благоустрою на 2021 рік»
2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на першого 

заступника міського голови М. Дмитришина та депутатські комісії зпитань 
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 
житловоїполітики та енергозбереження (О. Йосипчук).  

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані«Програми благоустрою  на 2021 рік», затверджена рішенням  сесії Cтрийської міської ради  № 110 від 
28.01.2021 року  (із змінами).
- Заплановане фінансування 44 190,00 грн.
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління ЖКГ Стрийської МР

            - Мета  Програми -  Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані,виконання робіт для забезпечення відповідного 
санітарно-епідеміологічного стану,впорядкування території і соціального розвитку 
2. Виконання заходів і завдань Програми

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

Плановане 
фінансува

ння, 
тис.грн

Дата 
проведе

ння
Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичне 
фінансуван
ня (касові 
видатки), 

тис.грн
1. Благоустрій Стрийської ТГ: прибирання 

доріг, тротуарів, 
майданів,мостів,кладовища, парків, 
скверів, прибирання місць масового 
відпочинку на річці Стрий, автобусних 
зупинок, утримання громадських туалетів, 
туалету на кладовищі, вивіз сміття з 
кладовища,послуги з організації похорон 
громадян без певного місця проживання, 
одиноких, невпізнаних, утримання мережі 
зовнішнього освітлення,  утримання 
сторожів на міському кладовищі, 
утримання автобусних 
зупинок(впорядкування, благоустрій, 
ремонтні роботи),утримання 
контейнерних майданчиків, 
водовідведення з тротуарів, доріг,місць 
загального користування,впорядкування 
узбічь міських доріг та дрібні ремонтні 
роботи, утримання пам’ятників, стел, 
в’їзних знаків, міського годинника, 
побілка вапняним розчином бордюрів,

колесовідбійників, поребриків, 

1216030 2610 36 400,00 2021р. Прибрано місця загал. користування, дороги, 
тротуари, сквери -16890,20
Прибрано мостів -                                 867,90
Прибрано парків -                                 820,30
Прибрано кладовище -                         736,90
Прибрано зону масового відпочинку 
населенням. Стрия на річці Стрий – 95,75
Утримання електромереж зовнішнього 
освітлення –          6229,45
Утримання сторожів-794,84
Вивіз сміття з кладовища – 652,47
Видалення дерев та санітарне обрізання крон, 
формування крон, видалення пнів –2389,30
Догляд за квітниками -  587,54
Косіння трави-2223,365
Захоронення невідомих і безрідних– 35,85
Регулювання чисельності безпритульних тварин  
в населених пунктах Стрийської територіальної 
громади гуманними методами – 417,85
Інші роботи – 2734,95

1216030 2610 35 476,661



стовбурів дерев на вулицях міста та у 
місцях загального користування,     
фарбування перил на мостах та 
під’їзних шляхах, ремонт, фарбування 
та встановлення лавок, догляд за 
деревами і кущами(підживлення, 
обрізування крон дерев і кущів, обрізка 
живої огорожі, вирізування сухих суків 
і гілок, видалення аварійних 
дерев,кущів, пнів), догляд за 
газонами(підживлення, поливання, 
прополювання, косіння трави, збирання 
та вивезення скошеної трави, сміття та 
опалого листя),висаджування квітів на 
квітниках та у декоративні вази, догляд 
за квітниками, косіння, коктування, 
встановлення,  монтаж та демонтаж 
вазонів-квітників на вуличних опорах, 
відшкодування електроенергії, 
проведення робіт по благоустрою міста, 
впорядкування та оформлення міста до 
святкування визначних державних, 
релігійних свят та інших масових 
заходів, знищення борщівника 
Сосновського, механічне прибирання, 
миття та полив  доріг,в улиць. 
площ,скверів та зелених насаджень в 
населених пунктах Стрийської 
територіальної громади

2. Відшкодування вартості
електроенергії, спожитої мережею 
зовнішнього освітлення вулиць міста, 
світлофорними об’єктами, дорожніми 
знаками, інформаційними 
табло,системою відео нагляду.

1216030 2273 7600,00 2021р. Відшкодування вартості
електроенергії, спожитої мережею зовнішнього 
освітлення вулиць міста, світлофорними 
об’єктами, дорожніми знаками, інформаційними 
табло,системою відео нагляду.

1216030 2273 7 220,279

3. Виготовлення схеми санітарної очистки 
міста Стрия

1216030 2240 190,00 2021р. Виготовлення схеми санітарної очистки міста 
Стрия

1216030 2240 190,00

ВСЬОГО по програмі: 44 190,00
42 886,94



3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1. 25773,847 Тис.грн. 35 476,661 МККП
2. 3608,43 Тис.грн. 7 220,279 МККП
3. 190,00 Тис. грн. 190,00 УЖКГ

*- 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 
(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 Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації
усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

усього загальни
й фонд

спец. 
фонд

 1. Показники 
затрат

Тис.грн. Акти 
виконаних 
робіт

36 400,00 36 400,00 0,00 35 476,661 35 476,661 0,00 923,339 923,339 0,00

2. Показники 
затрат

Тис.грн. Акти 
виконаних 
робіт

7 600,00 7 600,00 0,00 7 220,279 7 220,279 0,00 379,721 379,721 0,00

3. Показники 
затрат

Тис. грн. Акти 
виконаних 
робіт

190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЬОГО: 44 190,00 44 190,00 0,00 42 886,94 42 886,94 0,00 1303,06 1303,06 0,00

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

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 - 
головного розпорядника коштів                                                                                                  Ігор ПАСТУЩИН


