УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХIІ СЕСІЯ VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І ШЕННЯ
26 травня 2022 року

Стрий

№ 1140

Про виконання програми
«Сприяння залученню інвестицій
у Стрийську міськутериторіальну
громаду на 2021-2023 роки» за 2021 рік
Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Стрийськаміська рада
ВИРІШИЛА:
1. ЗатвердитиЗвітпровиконання програми «Сприяння залученню інвестицій у
Стрийську міськутериторіальну громаду на 2021-2023 роки» за 2021 рік, що
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови А.Стасіва та постійну депутатську комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(С.Ковальчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми
1. Основні дані:
- Назва програми«Сприяння залученню інвестицій у Стрийську міськутериторіальну громаду на 2021-2023 роки»
-Дата та номер рішення про прийняття Програми_№ 305 від 29.04.2021р.
-Заплановане фінансування (у 2021 році) -220тис. грн.
-Розпорядник коштів (виконавець Програми) Виконавчий комітет Стрийської міської ради
-Мета Програми —створення сприятливих умов для інвестування в проєкти місцевого розвитку, аналіз та ефективне
використання потенціалу громади, визначення конкурентних переваг та їх використання для активізації інвестиційної діяльності.
2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи
№
Плановане
Дата
Назва, зміст
з/
ТПКВК
КЕКВ
фінансуван
проведензаходу
п
ня, тис.грн
ня

Фактично проведені заходи
Назва, зміст
заходу

ТПКВК

КЕКВ

Фактичне
фінансуван
ня (касові
видатки),
тис.грн

1.

Аналітика складу
земельних
ділянок
населених пунктів

0210150

2240

50,00

2021

Аналітика складу
земельних
ділянок
населених пунктів

0210150

2240

49,80

2.

Аналітика
потенційних
інвестиційно
привабливих
земельних
ділянок

0210150

2240

50,00

2021

Аналітика
потенційних
інвестиційно
привабливих
земельних
ділянок

0210150

2240

49,90

3.

Аналітика
наявних ресурсів

0210150

2240

50,00

2021

Аналітика
наявних ресурсів

0210150

2240

0

обслуговування
інвестиційно
привабливих
земельних
ділянок

обслуговування
інвестиційно
привабливих
земельних
ділянок

4.

Узагальнена
характеристика
інвестиційно
привабливих
земельних
ділянок за
напрямками
господарської
діяльності

0210150

2240

50,00

2021

Узагальнена
характеристика
інвестиційно
привабливих
земельних
ділянок за
напрямками
господарської
діяльності

0210150

2240

0

5.

Проведення
протокольних
заходів

0210150

2240

20,00

2021

Проведення
протокольних
заходів

0210150

2240

0

Всього:

220,00

99,70

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№
Одиниці
з/
Витрачені кошти
Кількість Сума витрат
виміру
п
1.

Послуги з питань проведення
аналітики складу земельних
ділянок населених пунктів
Стрийської міської
територіальної громади

тис. грн.

49,80

Контрагент *

Фізична особа-підприємець
Войналович Ігор Володимирович

2.

Послуги з питань проведення
аналітики потенційних
інвестиційно привабливих
земельних ділянок населених
пунктів Стрийської міської
територіальної громади

49,90

Фізична особа-підприємець
Войналович Ігор Володимирович

*- 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:
№
з/п

1.

Показники

Аналітика складу
земельних ділянок
населених пунктів:
- характеристика земель за
формами власності;
- характеристика земель за
категоріями земель та
користувачами;
- виділення земельних
ділянок, які можуть бути
інвестиційно привабливими

2.

Аналітика потенційних
інвестиційно
привабливих земельних
ділянок:
- характеристика
інвестиційно привабливих
земельних ділянок за

Одиниця
виміру

тис.
грн.

Джерелоінфор
-мації

Звітні
дані за
2021
рік

Затверджено паспортом (бюджетної)
програми на звітний період,грн.
у тому числі:
усього
загальний
спец. фонд
фонд

Виконано за звітний період, грн.
усього

у тому числі:
загальний
спец. фонд
фонд

Відхилення
усього

у тому числі:
загальний
спец. фонд
фонд

50,00

50,00

49,80

49,80

0,20

0,20

50,00

50,00

49,90

49,90

0,10

0,10

№
з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерелоінфор
-мації

Затверджено паспортом (бюджетної)
програми на звітний період,грн.
у тому числі:
усього
загальний
спец. фонд
фонд

Виконано за звітний період, грн.
усього

у тому числі:
загальний
спец. фонд
фонд

Відхилення
усього

у тому числі:
загальний
спец. фонд
фонд

складом угідь;
- характеристика
інвестиційно привабливих
земельних ділянок за
грунтами та будівельними
вимогами

3.

Аналітика наявних
ресурсів обслуговування
потенційних інвестиційно
привабливих земельних
ділянок:

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20,00

20,00

20,00

20,00

- дорожня
сітка(електроенергія,
газопостачання,
водозабезпечення,
каналізація,
обмеження і обтяження для
земельних ділянок)

4.

Узагальнена
характеристика
інвестиційно
привабливих земельних
ділянок за напрямками
господарської діяльності:
- сільське господарство
(переробка продукції,
добування корисних
копалин, промислове
виробництво, інші напрямки
діяльності)

5.

Проведення
протокольних заходів:
- проведені зустрічі;
- забезпечені офіційні
прийоми делегацій;

№
з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерелоінфор
-мації

Затверджено паспортом (бюджетної)
програми на звітний період,грн.
у тому числі:
усього
загальний
спец. фонд
фонд

Виконано за звітний період, грн.
усього

у тому числі:
загальний
спец. фонд
фонд

Відхилення
усього

у тому числі:
загальний
спец. фонд
фонд

- організовані візити згідно
затвердженого плану

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми:

Заплановані кошти не затрачались і виникла розбіжність між плановими та результативними показниками у зв`язку з перерозподілом коштів
місцевого бюджету та використанням запланованих коштів на більш стратегічні статті витрат

Начальник відділу інвестиційної політики
та міжнародного співробітництва

Л. Голубіцька

