
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 27 січня 2022 року   Стрий             № 912

Про виконання  Програми
“Природоохоронних заходів 
міського значення ”

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 “Природоохоронних заходів 
міського значення” за 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 житлової 
політики та енергозбереження (О. Йосипчук).  

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані «Програми Природоохоронних заходів міського значення»
 затверджена рішенням  сесії № 112  від 28.01.2021 року ( із змінами ).
- Заплановане фінансування,   633,10 тис.грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління ЖКГ Стрийської МР
- Мета  Програми - програма передбачає виконання основних  заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення 
стану навколишнього природного середовища, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природніх ресурсів 
при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

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

№ 
з/п Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Плановане 
фінансува

ння,
тис. грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), 

тис.грн
1.

Озеленення міста:

Утримання та догляд за зеленими 
насадженнями:видалення аварійних 
дерев та кущів, корчування пнів 
видалених дерев, санітарне 
обрізання та формування крон дерев 
та кущів по вулицях міста, парках, 
скверах, майданах ,міському 
кладовищі та у зоні масового 
відпочинку річці. Утримання та 
озеленення газонів, квітників, 
підсівання трави в зелених зонах 
місць загального користування та її 
підживлення. Висаджування квітів 
на квітниках та у декоративні вази 
по вулицях міста в парках , скверах, 
міському кладовищі, біля в'їзних 
знаків. Встановлення, монтаж та 
демонтаж вазонів – квітників на 
вуличних опорах, висадка квітів та 

1218340 2610 260,50 2021р. Видалення аварійних дерев на 
території Стрийської ТГ – 171,608 
тис. грн.
Висаджування дерев – 57,15 тис. грн.

1218340 2610 228,757



догляд за ними. Косіння трави та 
видалення парослі по вулицях міста, 
в парках , скверах, майданах, 
міському кладовищі, в зоні масового 
відпочинку, біля в'їзних знаків.

2. Придбання дерев 1218340 3210 200,00 2021р. Придбання дерев – 97,896 тис.грн., 
клен « GlobosumStam» - 15 шт  ,  туя 
«Brabant» -100 шт

1218340 3210 97,896

3. Відновленнясприятливогогідрологіч
ногорежимувідрегульованоговодопр
иймачарічкиВівнянканаземляхВівня
нськоїсільськоїради 
(поточнийремонт)

1218340 2240 172,60 2021р. - 1218340 2240 0,00

Всього: 633,10 326,653

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 326,653 Тис.грн. 326,653 МККП

2 0,00 Тис.грн. 0,00 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 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
Одиниц

я 
виміру

Джерело 
інформації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальни

й фонд спец. фонд усього загальни
й фонд

спец. 
фонд

1. Утримання та догляд за зеленими насадженнями: видалення дерев та кущів  по вулицях, парках скверах, майданах, кладовищах, та зонах масового відпочинку 
населення Стрийської ТГ міста Стрия на річці Стрий та висаджування саджанців дерев

затрат
обсяг видатків грн. Рішення сесії 260 500,0 260 500,00 228757,43 228 757,43 31 742,57 31 742,57

продукту
Кількість 
аварійних дерев, 
які будуть зрізані

куб.м Акт 
обстеження

72,82 - 72,82 72,80 72,80 0,02 0,02

Кількість 
саджанців 
дерев,які потрібно 
висадити

Од. Рішення сесії 
№744 від 
11.11.2021р.

205 - 205 185 185 20 20

ефективності
Середня вартість 
видалення 1  м3 
аварійного дерева

грн. Розрахункові 
дані

2 702,70 - 2702,70 2357,26 - 2357,26 345,44 - 245,44

Вартість 
висаджування 1 
саджанця

грн. Розрахункові 
дані   310,73

-
310,73 308,91 308,91 1,82 1,82

Якості
% видалених 
аварійних дерев

% Розрахункові 
дані

100 100 100 100 100 100

2. Придбання  дерев



№
 

з/
п

Показники
Одиниц

я 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

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

усього
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

затрат
обсяг видатків грн. Рішення сесії 200000,0 200 000,00 97 896,00  - 97 896,00 102 104,00  - 102 104,0
продукту
Кількість  кленів  
"GlobosumStam",я
кі треба придбати

шт Акт 
обстеження

35 - 35 15 - 15 20 - 20

Кількість  туй  
"Brabant",які треба 
придбати

шт Акт 
обстеження

100 - 100 100 - 100 - - -

ефективності
Вартість придбання 
одного клена 
"GlobosumStam"

грн. Розрахункові 
дані

4 185,71 4185,71 2472,00 2472,00 1713,71 1713,71
Вартість придбання 
однієї туї "Brabant"

грн. Розрахункові 
дані 535,00     535,00

445,00 445,00 90,00 90,00

якості
% придбання 
дерев до 
запланованої 
кількості

% Розрахункові 
дані

100 100 85,2 85,2 14,8 14,8

3.Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради (поточний ремонт)
затрат

обсяг видатків тис.грн. Рішення сесії 172,60 172,60  -  -  - 172,60 - 172,60
продукту

Відрегульований 
водоприймач 
річки Вівнянка на 
землях 
Вівнянської 
сільської ради

шт акт 
обстеження

1 1 - - - 1 - 1

ефективності
Середня вартість грн. Розрахункові 

дані
172,60     172,60 - - - 172,60 - 172,60



№
 

з/
п

Показники
Одиниц

я 
виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

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

усього
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

відновлення 
відрегульованог
о водоприймача  
річки Вівнянка 
на землях 
Вівнянської 
сільської ради

якості
% відновлення Розрахункові 

дані
100 - 100 - - - 100 - 100

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

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів                                                                                        Ігор ПАСТУЩИН


