
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIIСЕСІЯ, VІIІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 24 лютого 2022 року        Стрий № 1006

Про виконання програми виділення коштів 
для проведення досліджень та розробки науково-
технічної продукції щодо поліпшення громадських
 пасовищ з розробленням проектно-кошторисної 
документації в селах Сихів та Жулин територіаль-
ної громади Стрийської міської ради  в 2021 році

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного кодексу України, п.22ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська міська рада 
вирішила:

1.Затвердити   звіт про виконання «Програми виділення коштів для  
проведення досліджень та розробки  науково-технічної продукції щодо 
поліпшення громадських пасовищ з розробленням проектно-кошторисної 
документації в селах Сихів та Жулин територіальної громади Стрийської 
міської  ради  в 2021 році»

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови М. Дмитришина та постійні депутатські комісії з 
питань промисловості, транспорту, доріг, сільського господарства, 
підприємництва, інвестицій, розвитку територій та туризму ( М. Карпінський), 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. 
Ковальчук) .

Міський голова                                                                             ОлегКАНІВЕЦЬ



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Програмавиділення коштів для проведення досліджень та розробки  
науково-технічної продукції щодо поліпшення громадських пасовищ з 
розробленням проектно-кошторисної документації в селах Сихів та Жулин 
територіальної громади Стрийської міської ради  в 2021 році»

 
 Міська цільова програма «Програми виділення коштів для проведення 
досліджень та розробки  науково-технічної продукції щодо поліпшення 
громадських пасовищ з розробленням проектно-кошторисної документації в 
селах Сихів таЖулин територіальної громади Стрийської міської ради  в 2021 
році » розроблена для сприяння збереженню поголів’я корів подвірних 
господарств громади . Метою програми є виділення коштів на проведення  
необхідних досліджень та розроблення науково–технічної продукції щодо 
поліпшення громадських пасовищ з розробленням кошторисної документації в 
селах Сихів та Жулин територіальної громади, для отримання субвенції 
обласного бюджету  на заходи щодо покращення громадських пасовищ 
вищевказаних селах згідно змін до Комплексної програми підтримки та 
розвитку сільського господарства на 2021-2025 роки затвердженими рішенням 
Львівської обласної ради від 16.03.2021 № 99  .Даний захід сприятиме 
покращенню стану галузі скотарства .
 



 Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 
 

1. Основні дані:
            - Назва Програми  «Програми виділення коштів для проведення 
досліджень та розробки  науково-технічної продукції щодо поліпшення 
громадських пасовищ з розробленням проектно-кошторисної документації 
в селах Сихів таЖулин територіальної громади Стрийської міської ради  в 
2021 році»

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 441 від 
24.06.2021р. 

- Заплановане фінансування, грн.   16 000,00 грн.    
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет 

Стрийської міської ради 
- Мета Програми -  виділення коштів на проведення  необхідних досліджень та 
розроблення науково–технічної продукції щодо поліпшення громадських 
пасовищ з розробленням кошторисної документації в селах Сихів та Жулин 
територіальної громади, для  отримання субвенції обласного бюджету  на 
заходи щодо покращення громадських пасовищ вищевказаних селах

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

№
 
з/
п

Назва, 
зміст 
заходу

КПК
В
КТМ
Б

КЕ
К
В

Плановане 
фінансува
ння, 
тис.грн

Дат
а 
про
веде
ння

Назва, 
зміст 
заходу

КПК
В
КТ
МБ

КЕК
В

Фактичне 
фінансува
ння 
(касові 
видатки), 
тис.грн

1

виділення 
коштів на 
проведення  
необхідних 
досліджень та 
розроблення 
науково–
технічної 
продукції 
щодо 
поліпшення 
громадських 
пасовищ з 
розробленням 
кошторисної 
документації в 
селах Сихів та 
Жулин 
територіальної 
громади, що 
дасть 
можливість 
отримати 
субвенцію 
обласного 
бюджету  на 
заходи щодо 
покращення 
громадських 
пасовищ 
вищевказаних 
селах
ня

0217110
 
 
 
 
 

2281
 
 
 
 
 

16,0
 
 
 
 
 

2021
 
 
 
 
 

виділення 
коштів на 
проведення  
необхідних 
досліджень та 
розроблення 
науково–
технічної 
продукції 
щодо 
поліпшення 
громадських 
пасовищ з 
розробленням 
кошторисної 
документації 
в селах Сихів 
та Жулин 
територіально
ї громади, що 
дасть 
можливість 
отримати 
субвенцію 
обласного 
бюджету  на 
заходи щодо 
покращення 
громадських 
пасовищ 
вищевказаних 
селах
ня

021711
0
 
 
 
 
 

2281
 
 
 
 
 

0

 



3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п

Витрачені 
кошти

Одиниці 
виміру Кількість Сума 

витрат Контрагент *

  тис.грн  0
 
 

*- 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

Виконано за 
звітний період

 
Відхилення

у тому 
числі:

у тому 
числі: у тому числі:

№ 
з/
п

Показники

Один
иця 
вимі

ру

Джере
ло 

інфор
мації усьо

го загальн
ий фонд

спец. 
фонд

усьо
го загальн

ий фонд

спец
. 

фон
д

усього загальн
ий фонд

спе
ц. 

фон
д

 Завдання 1            

1. показник 
затрат            

 

виділення коштів на 
проведення  
необхідних 
досліджень та 
розроблення 
науково–технічної 
продукції щодо 
поліпшення 
громадських 
пасовищ з 
розробленням 
кошторисної 
документації в селах 
Сихів та Жулин 
територіальної 
громади, що дасть 
можливість отримати 
субвенцію обласного 
бюджету  на заходи 
щодо покращення 
громадських 
пасовищ 
вищевказаних селах
ня

 
 тис.г
рн
 

 Ріше
ння 
сесії

 

16,0
 
 
 

 16,0

 
 
 
 

 

0
 
 
 

 0

 
 
 
 

 

16,0
 
 
 

 16,0 -

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
 Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються тим,що 



програма не фінансувалась через те ,що проектна організація не забезпечувала розробку 
проектно-кошторисної документації на покращення пасовищ  в стилі терміни.Що в свою 
чергу затримувало вчасне подання документів виконавчим комітетом в 
ДепартаментАПР ЛОДА для отримання субвенції на роботи які необхідно було провести 
до 1 вересня 2021 року.

2. показник  
продукту            

 Площа 
пасовищ га

Клоплта
ннястаро
ст

42
 
 

42 0 0 42
 
 

42

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються тим ,що 
програма не фінансувалась через те ,що проектна організація не забезпечувала розробку 
проектно-кошторисної документації на покращення пасовищ  в стилі терміни .Що в 
свою чергу затримувало вчасне подання документів виконавчим комітетом в 
ДепартаментАПР ЛОДА для отримання субвенції на роботи, які необхідно було провести 
до 1 вересня 2021 року.
.

3. показник 
ефективності            

 

Середня 
вартість  
проекту на 1 
гектар 
пасовищ

Грн.  Розрах
унок 380,95  380,95 0 0 380,95 

 
380,95 

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
Розбіжності між затверджено паспортом та виконано за рік пояснюються тим, що 
програма не фінансувалась через те , що проектна організація не забезпечувала розробку 
проектно-кошторисної документації на покращення пасовищ  в стилі терміни .Що в 
свою чергу затримувало вчасне подання документів виконавчим комітетом в 
ДепартаментАПР ЛОДА для отримання субвенції на роботи,які необхідно було провести 
до 1 вересня 2021 року.

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обгрунтування щодо 
потреби в даній програмі на наступний рік та усі продукти програми.
 

 
Начальник відділу промисловості,аграрної 
політики та підприємництва                            ________________В.Лесів


