
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 4 квітня 2022 р.                                Стрий                                     № 1071

Про виконання Програми 
“Комплексне використання коштів
 цільового фонду 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 «Комплексне використання 
коштів цільового фонду на 2021 рік ».

     2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти на першого 
заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні 
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 «Комплексне використання коштів цільового фонду на 2021 рік»,
 затверджена рішенням  сесії Cтрийської міської ради № 440 від 24.06.2021 року.
- Заплановане фінансування -   80,00 тис.грн.

            - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради

     - Мета  Програми -  Основне завдання цільового фонду – фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах Стрийської 
міської територіальної громади.

2. Виконання заходів і завдань Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 80,00 тис.грн. 80,00 ФОП Хрип та Микола Дмитрович

*- отримувач коштів
 перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

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

Плановане 
фінансуван
ня, тис.грн

Дата 
проведен

ня
Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичне 
фінансування 
(касові идатки),                       
тис.грн

1Будівництво пам’ятного знаку 
Ф.Колесси в с.Піщани 
Стрийського р-ну

1517691 3122 80,00 2021р. Будівництво пам’ятного знаку 
Ф.Колесси в с.Піщани Стрийського 
р-ну

1517691 3122 80,00

Разом по програмі 80,00 80,00



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
Показники 
затрат тис.грн.

Акти 
виконаних 
робіт

80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 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                                                                                                                        Іван ЛЕБІДЬ


