
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
4 квітня  2022 року Стрий           №1082

Про виконання  Програми«Охорона та 
збереження об'єктів культурної спадщини
Стрийської  територіальної громади на 2021рік»

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 «Охорона та збереження 
об'єктів культурної спадщини Стрийської територіальної громади на 2021 
рік».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови (М.Дмитришин), постійну депутатську комісію з 
питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини
Стрийської  територіальної громади на 2021рік»

Міська цільова програма «Охорона та збереження об'єктів культурної 
спадщиниСтрийської  територіальної громади на 2021рік»врегульовує діяльність з 
метою створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної 
спадщини, соціально – економічного, культурного та духовного розвитку міста, 
підвищення туристичної привабливості міста.



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані:

- Назва Програми«Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Стрийської територіальної громади на 2021 рік»
- Номер та дата рішення про прийняття Програми№259 від 25.03.2021р.
- Заплановане фінансування, грн.1350000
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)Виконавчий комітет Стрийської міської ради
- Мета  Програми -  виділення коштів для організації і проведення комплексу робіт, направлених на укладання охоронних договорів на 

об'єкти культурної спадщини

2. Виконання заходів і завдань Програми

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

КТМБ КЕКВ
Плановане 
фінансування, 
тис.грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВ

КТМБ КЕКВ
Фактичне 
фінансування 
(касові видатки), 
тис.грн

1 Організація і проведення 
комплексу робіт, направлених 
на укладання охоронних 
договорів на об'єкти 
культурної спадщини

0217340 2281 49,605 2021 Організація і проведення 
комплексу робіт, направлених 
на укладання охоронних 
договорів на об'єкти 
культурної спадщини

0217340 2281 49

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 

№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *

1 49,00 тис.грн 49,00 ПП "Центр 
пам'яткоохороннихдосдіджень"

*- 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, грн. Відхилення

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

Одини
ця 

виміру

Джер
ело 

інфо
рмац

ії
усього загальний 

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

фонд спец. фонд

1 Організація і проведення комплексу робіт, направлених на укладання охоронних договорів на об'єкти культурної спадщини
1.1 показник затрат

Витрати на проведення 
комплексу робіт, 
направлених на 
укладання охоронних 
договорів на об'єкти 
культурної спадщини

тис.гр
н

49,605 49,605 - 49 49 - 0,605 0,605 -

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
1.2 показник  продукту

Кількість охоронних 
договорів на об'єкти 
культурної спадщини

од. 7 7 - 7 7 - 0 0 -

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
1.3. показник ефективності

Середня вартість 
витрат на укладення 
охоронного договору 
на об'єкти культурної 
спадщини

тис.гр
н.

7,086 7,086 7 7 - 0,086 0,086 -

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

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

Начальник Управління містобудування та архітектури Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ                            
____________


