
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
26 травня 2022 року               Стрий     № 1143

  Про виконання Програми «Шкільний автобус»
 Стрийської територіальної громади
 на 2021-2025 роки за 2021 рік

Керуючись  ст.91 Бюджетного кодексу  та статтями 26, 27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» міська рада  ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  Звіт виконання Програми «Шкільний автобус» Стрийської 
територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту (Тарас Василів).           

Міський голова  Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних

(бюджетних) цільових програм, 
моніторингу та звітності щодо їх 

виконання

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:
- Назва Програми «Шкільний автобус» Стрийської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік

___________________________________________________________________________________________________
- Номер та дата рішення про прийняття Програми

Рішення сесії Стрийської міської ради від 30 вересня 2021 року № 589 

- Заплановане фінансування, грн– 2 177 300 грн., з них по загальному фонду – 1 607 300грн., спеціальному фонду – 570 000 
грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) – Управління освіти Стрийської міської ради

- Мета Програми:
Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у Стрийській територіальній громаді регулярного безоплатного 
перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому.

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

№ 
з/п Назва, зміст заходу ТПКВК КЕ

КВ
Плановане
фінансуван
ня, тис грн

Дата 
провед
ення

Назва, зміст заходу ТПКВК КЕКВ

Фактичне
фінансува

ння 
(касовівид
атки), тис 

грн
1 Придбання шкільних 

автобусів
0619770 3220 570,0 Придбано шкільний 

автобус
0619770 3220 570,0

2 Придбання паливно-
мастильних матеріалів, 
запчастин

0611021 2210 1520,0 Придбано пальне та 
автозапчастини 

0611021 2210 1352,6

3 Забезпечення умов для 
безпечної експлуатації 
автотранспортних засобів

0611021 2240 87,3 Страхування автобусів 
та водіїв, технічні 
огляди автобусів

0611021 2240 87,3



3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат  

(тис.грн.) Контрагент *

*- 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 звітнийперіод, 

грн.
Виконано за звітнийперіод, грн. Відхилення

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

явиміру

Джере
лоінфо
рмації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд

спец
. 

фон
д

1 Забезпечення 
перевезення учнів, 
дітей та 
педагогічних 
працівників до 
місць навчання
Показники затрат
-Обсяг видатків
Показники продукту
-Кількість автобусів
Показники 
ефективності
-середні витрати на 1 
автобус
Показники якості
-забезпеченість 
здійснення видатків 
для перевезення 

грн

Од.

Грн.

%

1607300,0

9

178588,89

100,0

1607300,0

9

178588,89

100,0

1439901,4

9

159989,04

100,0

1439901,4

9

159989,04

100,0

-167398,60

0,0

-18599,85

-167398,60

0,0

-18599,85



№ 
з/п Показники Одиниц

явиміру

Джере
лоінфо
рмації

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітнийперіод, 

грн.
Виконано за звітнийперіод, 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
. 

фон
д

учнів
2 Здійснення 

видатків на 
придбання 
шкільних автобусів
Показники затрат
-Затверджений обсяг 
видатків
Показники продукту
-Кількість автобусів
Показники 
ефективності
-середні витрати на 
придбання 1 
шкільного автобуса
Показники якості
-забезпеченість 
здійснення видатків 
для перевезення 
учнів

грн

Од.

Грн.

%

570000,0

1

570000,0

100,0

570000,0

1

570000,0

100,0

570000,0

1

570000,0

100,0

570000,0

1

570000,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Керівник установи - Лідія СТАСЕНКО
головний розпорядник коштів_____________________

Головний розпорядник коштів Лідія СТАСЕНКО
виконавець програми _____________________


