УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIIСЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГОСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
26 травня 2022 року

Стрий

№ 1153

Про внесення змін до Програми
“Інші заходи щодо соціальноекономічногорозвиткуСтрийської міської
територіальної громади на 2022 рік”

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським кодексом
України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Стрийська міська рада вирішила:
1. Внести зміни доПрограми “Інші заходи щодо соціально-економічного
розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік”, згідно з
Додатком №1.
2. Виділити передбачені в бюджеті Стрийської міської територіальної громади
на 2022 рік кошти на виконання Програми.
3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно п.2
даного рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови М.Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.
Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна
та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та
енергозбереження
( О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток №1
до рішення ХХІІ сесії VIIIдемократичного
скликання Стрийської міської територіальної громади
від “26” травня 2022 року № 1153

І. Паспорт
«Інші заходи щодо соціально-економічного розвитку Стрийської міської територіальної
громади на 2022 рік»
1. Дата, номер документа
про затвердження програми

24.02.2022р. №1010_______

2. Розробник програми
ВКБ Стрийської міської ради
3. Відповідальний виконавець програми ВКБ Стрийської міської ради
4. Учасники програми
ВКБ Стрийської міської ради, Підрядні
організації,які
будуть Приймати участь
у виконанні Програми
4. Термін реалізації програми
протягом 2022 року
5. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми на 2022 рік. - 2125,742 тис. грн.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Однією із найважливіших проблем, на розв’язання якої спрямована Програма, є
збереження цілісності будівель та продовження їхньої експлуатації.
ІІІ. Мета Програми.
Забезпечити покращення комфорту проживання мешканців та етичного вигляду
населених пунктів громади .

IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми

№
з/п

1.

Назвазавдання

Громадський бюджет
(Частина бюджету громади, з
якоїздійснюютьсявидатки,
визначенібезпосередньо
членами територіальноїгромади

Заходи та
показники на
виконаннязавдання
Затрат
Обсягвидатків –
2100000,00 грн.

Строк
виконання
заходу,
показника
Протягом
2022 року

Виконавці
заходу,
показника
2022рік
ВКБ Стрийської
міської ради

Фінансування
Джерела

Бюджет
Стрийської
ТГ

Обсяги, тис.
грн.

Очікуваний результат

2100,00

Покращення комфорту
проживаннямешканців та
етичноговиглядунаселенихпунктівгромади.
Соціально-економічний,
культурнийрозвиток,
впровадженнясучаснихіноваційнихпроектів
в усіх сферах життєдіяльностігромади.
Покращення комфорту
проживаннямешканців та
етичноговиглядунаселенихпунктівгромади.

2.

Мікропроекти
(Кошти для співфінансування
по мікропроектах: по проектах
місцевих- іноваційних та
проектах
регіональногорозвитку)
Разом:

Затрат
Обсягвидатків –
25,742 грн

Протягом
2022 року

ВКБ Стрийської
міської ради

25,742
Бюджет
Стрийської
ТГ

2125,742

V.Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.
Обсягкоштів, якіпропонуютьсязалучити на
2022 рік
Усього:
витрат
виконання «Програми»
виконанняПрограми
Усього :
2125,742 тис.грн.
2125,742тис.грн
В тому числі :
- державний бюджет
- державні і обласніфонди
бюджет МТГ
2125,742тис. грн.
2125,742тис.грн.
- субвенціїіншихбюджетів
-

на

Цільове фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відділу капітального будівництва Стрийської
міської ради Стрийського району Львівської області .
В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми,
уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.
VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
Виконання завдань Програми «Інші заходи щодо соціально-економічного розвитку Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік» передбачено провести у
2022році з повним використанням передбачених коштів.Щорічні і проміжні звіти виконання заходів Програми подаються виконавцями фінансовому управлінню та відділу
економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради, за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не
пізніше, ніж через місяць після завершення року. Використання бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний рік.

Секретар міської ради

Мар’ян БЕРНИК

