
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІ СЕСІЯ VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 квітня 2022 р.                       Стрий                                   № 1107

Про виконання  Програми 
сприяння розвитку інформаційного простору
на території Стрийської міської ТГ на 2021рік

          Керуючись ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Стрийськаміська рада 
ВИРІШИЛА:
        1. Затвердити Звіт про виконання  Програми сприяння розвитку 
інформаційного простору на території Стрийської міської ТГ 2021 рік.
              2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови А.Стасіва та постійні депутатські комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук) та з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики (М.Пищик).

Міський голова   Олег КАНІВЕЦЬ



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

сприяння розвитку інформаційного простору на території 

     Стрийської міської ТГ на 2021 рік

         Міська цільова Програма сприяння розвитку інформаційного простору на 

території Стрийської міської ТГ на 2021 рік спрямована  на налагодження 

ефективної взаємодії Стрийської міської ради з інститутами громадянського 

суспільства на засадах партнерства, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, 

пов'язаних з державним та місцевим управлінням суспільного життя, соціально-

економічним та духовним прогресом громади. Інформаційна прозорість є 

основою формування нового стилю управління, підвищує відповідальність 

органів влади і органів місцевого самоврядування перед кожним громадянином, 

забезпечує ефективність діяльності на користь суспільству, сприяє якісному 

його розвитку. Програма визначає правові, організаційні і фінансові основи 

регулювання відносин щодо співпраці Стрийської міської ради із засобами 

масової інформації з питань висвітлення її діяльності. Програма визначає 

перспективи розвитку та реалізації інформаційної політики, спрямованої на 

забезпечення мешканців Стрийської міської ТГ об'єктивною та оперативною 

інформацією щодо діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових 

осіб та депутатів міської ради. Виготовлення якісної промоційної та 

інформаційної продукції.



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані:
            - Назва Програми_«Програма сприяння розвитку інформаційного простору на території Стрийської міської ТГ на 

2021 рік»
- Дата та номер рішення про прийняття Програми_№ 306 від 29.04.2021р.
- Заплановане фінансування (у 2021 році)-    1145,0грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради

           - Мета Програми —створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства на території Стрийської міської 
територіальної громади, налагодження ефективної взаємодії громадськості з виконавчими органами Стрийської міської ради на 
засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав, свобод людини і громадянина, 
задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та 
самоорганізації.

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 Відповідно до 
програми № 306 
від 29.04.2021р.

     -      - 1145,0          -                   -      -     - 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



1. 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

Одиниц
я 

виміру

Джер
ело 

інфо
рмац

ії
усього загальний 

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

фонд спец. фонд

Завдання  Виконання рішень судів, оплата коштів згідно виконавчого провадження та сплата судового збору
1. показник затрат

Обсяг видатків тис.грн 1145,0        -        - 0 0 0 1145,0         -         -

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників 
Розбіжності показників за рахунок економії коштів у 2021 році

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

Начальник відділу внітрішньої
та інформаційної політики М.Стадник               _________________

(підпис) 


