
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
4 квітня 2022 року      Стрий           № 1049

Про виконання Комплексної цільової 
програми «Розумне місто» за 2021 рік

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, 
заслухавши інформацію про виконання Комплексної цільової програми 
“Розумне місто” за 2021 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Комплексної цільової програми «Розумне 
місто» за 2021 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови А.Стасіва та постійну депутатську комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

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 Програма Комплексна цільова програма «Розумне місто» на 2021 рік___________________________
- Номер та дата рішення про прийняття Програми№68  від28.01.2021року___________________________________
- Заплановане фінансування, грн — 199.0 тис грн
_________________________________________________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Виконавчий комітет Стрийсьої міської ради___

_________________
- Мета Програми:
 Підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, створення 
умов для розширення кола адміністративних та інформаційних послуг для громадян та бізнесу в електронному 
вигляді,      впровадження інновацій та сучасних технологій в усіх сферах життєдіяльності міста.                                                       

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

№ 
з/
п Назва, зміст заходу ТПКВК КЕКВ

Плановане
фінансува
ння, тис 

грн

Дата 
проведе

ння
Назва, зміст заходу ТПКВК КЕКВ

Фактичне
фінансува

ння 
(касовівид
атки), тис 

грн
1. Впровадження міської 

платформи управління 
реєстрами та сервісами

0210150 2240 50,0 2021 Впровадження міської 
платформи управління 
реєстрами та сервісами

0210150 2240 0,0.

2. Створення, впровадження 
та 
супровідмережевоїінфраст
руктури

0210150 2240 50,0 2021 Створення, впровадження 
та супровід мережевої 
інфраструктури

0210150 2240 0,0 

3. Створення та 
проведеннядержавнихексп
ертизавтоматизованих 
систем 
мережевоїінфраструктури 
та дата-центру

0210150 2210 10,0. 2021 Створення та проведення  
державних експертиз 
автоматизованих систем 
мережевої інфраструктури 
та дата-центру

0210150 2210 0,0



4. Закупівляліцензованогопр
ограмногозабезпечення та 
антивірусногопрограмного
забезпечення

0210150 2210 10,0 2021 Закупівля ліцензованого 
програмного забезпечення 
та антивірусного 
програмного забезпечення

0210150 2210 0,0

5. Придбання 
комп’ютерноїтехніки та 
оргтехніки

0210150 3110 79,0 2021 Придбання комп’ютерної 
техніки та оргтехніки

0210150 3110 0,0

6. Підвищеннякваліфікаціїпр
ацівників, яківідповідають 
за захистінформації, 
розвиток, підтримку та 
впровадженняавтоматизов
аних систем та  
програмногозабезпечення

0210150 В межах 
бюджетних 
призначень

2021 Підвищення кваліфікації 
працівників, які 
відповідають за захист 
інформації, розвиток, 
підтримку та впровадження  
автоматизованих систем та  
програмного забезпечення

0210150

Всього: 199,0 0,0

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ 
з/п Витраченікошти Одиницівиміру Кількість Сума витрат  

(тис.грн.) Контрагент *

1. Завдяки власним силам 
спеціалістів відділу 
внутрішньої та інформаційної 
політики і відділу 
інформаційних технологій- 
розроблено 2 web-ресурси, 
- розроблено нову платформу 
сайту міської ради,
- створено розділ SmartCity, 
який наповнено 9 сервісами 
розумного міста 

0,0 Мешканці Стрийської 
міської територіальної 
громади

 
*- 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 звітнийперіод, 

грн.
Виконано за звітнийперіод, грн. Відхилення

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

виміру
Джерелоінф

ормації
усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд
спец. 
фонд

1

Показник продукт 

Показник затрат:
Затрат по 
виконанню заходів 
Комплексної 
міської цільової 
програми “Розумне 
місто” в 2021 році 
не проводилось

тис.
грн.

Звітні 
дані за 
2021рік 199,0 120,0 79,0 0,0 0,0 0,0 199,0 120,0 79,0

Пояснення щодо розбіжностей  між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені 
паспортом 
Програми:
В зв’язку з перерозподілом коштів місцевого бюджету та використанням запланованих коштів на більш стратегічніші статті витрат, а також 
враховуючи високу кваліфікацією спеціалістів відділу внутрішньої та інформаційної політики і відділу інформаційних технологій, які 
власними силами розробили 2 web-ресурси, розробили та впровадили нову платформу сайту міської ради, створили розділ SmartCity, який 
наповнено 9 сервісами розумного міста, тому заплановані кошти не затрачались і виникла розбіжність між плановими та результативними 
показниками. 

Начальник відділу економічного розвитку та
стратегічного планування Г.Баран

Начальник внутрішньої та інформаційної політики М.Стадник

Начальник відділу обліку і звітності Н.Салада




