
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
ХХІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 квітня 2022р. Стрий № 1114

Про виконання  Програми 
«Відзначення 150-річчя від дня народження 
Філарета Колесси» 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 «Відзначення 150-
річчя від дня народження Філарета Колесси»  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: «Відзначення 150-річчя від дня народження Філарета Коллеси»   на 2021рік 
         - Номер та дата рішення про прийняття Програми : ІХ СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ, рішення № 481 від 24.06.2021р
         - Заплановане фінансування: 617,5 тис. грн.__________________________________
         - Розпорядник коштів (виконавець Програми) Управління культури, молоді та спорту Стрийської  МР_
         - Мета Програми: Відзначення 150-річчя від дня народження Філарета Коллеси у2021році

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

№ 
з/п Назва, зміст 

заходу КПКВК КЕКВ
Планов

ане 
фінансу
вання, 
тис.грн

Дата 
провед
ення

Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичне 
фінансува

ння 
(касові 

видатки), 
тис.грн

1 Відзначення 150-річчя 
від дня народження 
Філарета Коллеси

1014082 2210
2240

617,5 Протяг
ом  
року

Відзначення 150-річчя від дня народження 
Філарета Коллеси

1014082 2210
2240

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат

грн Контрагент *
1 Кошти на виконання 

програми
Од. 1 0,00

           *- 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, 
тис.грн. Відхилення

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

Одиниц
я 

виміру

Джерело 
інформації

усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

усього загальни
й фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

1. Показник затрат



№ 
з/п Показники

Одиниц
я 

виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом  
(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

загальни
й фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд

Витрати проведення 
заходу

тис.грн кошторис 617,50 617,50

2. Показник 
продукту
Кількість заходів од Облікові дані 1 1
показник

3. ефективності
Середні витрати на 
проведення одного 
заходу 

тис.грн. Розрахункові 
дані

617,50 617,50

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів         ____________________ ____            ___Ірина ПУКАС___________

(підпис)
Відповідальний 
виконавець програми _____________________        Ірина ПУКАС__________

( підпис)
тел.:7-13-96


