
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
ХХІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 квітня 2022р. Стрий № 1113

Про виконання  Програми 
«Підготовка та відзначення 120-річчя 
Народного дому м. Стрия» за 2021 рік

Відповідно до п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт по виконанню Програми «Підготовка та 
відзначення 120-річчя Народного дому м. Стрия»  на 2021 рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех та на  постійну комісію з питань освіти, 
культури, молоді , фізкультури та спорту (Т.Василів) .

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Підсумковий звіт щодо виконання  цільової програми 
за 2021 рік

1. Основні дані:
- Назва Програми   «Підготовка та відзначення 120-річчя Народного дому м.Стрия» на 2021 рік.
- Номер та дата рішення про прийняття Програми : Х сесія VIІІ демократичного скликання , рішення №500 від 29.07.2021 р,
- Заплановане фінансування: 207,1 тис.грн_________________________________________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_: Управління культури, молоді та спорту Стрийської  МР
- Мета Програми: «Підготовка та відзначення 120-річчя Народного дому м.Стрия» на 2021рік
2. Виконання заходів і завдань Програми

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

заходу КПКВК КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
тис.грн

Дата 
проведенн

я
Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), 

тис.грн
«Підготовка та 
відзначення 120-
річчя Народного 
дому м.Стрия» на 
2021 рік.

1014082 2210

2240

123,0

84,1

2021р «Підготовка та 
відзначення 120-
річчя Народного 
дому м.Стрия» на 
2021 рік.

1014082 2210

2240

123,0

84,1

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 

№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума 

витрат,тис.грн Контрагент *
1 Зйомка художньо-

публіцистичного фільму «Дім 
українського народу»
Презинтація фільму.

грн 1 42,0 Туристично-
інформаційний центр

2 Придбання обладнання для 
творчого підїзду для реалізаціі 
проекту «Сувенірна монета 
міста Стрия»

грн 1 6,5 ФОП Землянський В.В.

3 Проведення «Українського 
вернісажу «в рамках 

грн 1 26,6 ФОП Зарицька С.В.



святкування ювілею 
Народного дому день 
традиційного костюма

4 Встановлення підсвітки 
будівлі Народного дому 
м.Стрия

грн 1 100,00 ТзОВ «Хітелектріклайт»

5 Виготовлення табличктQ-коду 
Народного дому м.Стрия та її 
встановлення

грн 1 0,4 ФОП Дуркот Р.Я.

6 Придбання господарських 
товарів до 120-річчя 
Народного дому м.Стрия.

грн 1 21,6 ТзОВ ЕпіцентрК

7 Господарські  роботи інвентар 
для упорядкування 
приміщення Народного дому 
м.Стрия

грн 1 10,0 ФОП Чорнописький

Всього 207,1
*- 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 звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

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 загальний 
фонд спец. фонд

1. затрат
Витрати на 
проведення 
заходу

грн кошторис 207,1 207,1 207,1 207,1

2. Продукту
Кількість 
заходів

од ріш. вик.

1 1 1 1

2



№ 
з/п Показники

Одини
ця 

виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд
спец. 
фонд

загальний 
фонд спец. фонд

3. ефективності тис.грн розрах.дані
Середня сума 
на 1 захід

тис.грн 207,1 207,1 207,1 207,1

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів            _____________________     Ірина ПУКАС___________

(підпис)
     Відповідальний 

виконавець програми            ___________________ ІринаПУКАС_____________
        ( підпис)

тел.:7-13-96

3


