
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІI СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 лютого 2022 р.             Стрий                    № 962    

Про виконання Програми забезпечення 
ефективної діяльності Територіального 
сервісного центру № 4645 Регіонального 
сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській
області (філія ГСЦ МВС) за 2021 рік;

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та п/п.22 п.1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

    1.Затвердити підсумковий звіт про виконання Програми забезпечення 
ефективної діяльності Територіального сервісного центру №4645 Регіонального 
сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС) за 2021 рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови (Дмитришина М.С.)

Міський голова   Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 

(бюджетних) цільових програм, моніторингу 
та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми 

1. Основні дані:
- Назва Програми-
«Програма забезпечення ефективної діяльності Територіального сервісного центру № 4645 Регіонального сервісного центру 

ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ МВС) на 2021 рік»;
- Номер та дата рішення про прийняття Програми_-
рішення №172 від 25. 02. 2021 року ;
- Заплановане фінансування, грн._374000,00;_______________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)- Виконавчий комітет Стрийської міської ради;
- Мета Програми-є забезпечення оренди приміщення Територіального сервісного центру №4645  РСЦ ГСЦ МВС у Львівській 

області (філія ГСЦ МВС) в місті Стрию по вул. Багряного,4;
2. Виконання заходів і завдань Програми                                      

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№ 
з/п Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ

Плановане 
фінансування, 

грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), грн
1 Оренда приміщення 0219800 2620 374000,00 Протягом 

року
Оренда приміщення 0219800 2620 373680,00

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

документів Сума витрат Контрагент *
Оренда грн. 12 373680,00 Приватне 

підприємство 
«Автоклас- Лідер»

*- 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, грн.
Виконано за звітний період, грн. Відхилення

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

Один
иця 

вимір
у

Джерело 
інформації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

Завдання 1
Забезпечення 
ефективної 
діяльності 
Територіальног
о сервісного 
центру № 4645 
Регіонального 
сервісного 
центру ГСЦ 
МВС у 
Львівській 
області (філія 
ГСЦ МВС)

1. Показник 
затрат
Витрати на 
орендну плату

грн. Договір 
оренди 
приміщення

374000,0 374000,0 373680,0 373680,0 320,0 320,0

2. Показник проду
кту

Загальна площа 
орендованого 
приміщення

м. кв. Договір 
оренди 
приміщення

259,5 259,5 259,5 259,5

3. Показник 
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№ 
з/п Показники

Один
иця 

вимір
у

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний 

період, грн.
Виконано за звітний період, 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

ефективності
Вартість одного 
метра 
квадратного

грн. розрахунок 120,0 120,0 120,0 120,0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми
Відхилення по п.1 виникли за рахунок меншої орендної плати

 

В

В середньому за день, Територіальний сервісний центр № 4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ 
МВС) обслуговує  близько 80 осіб. В зв’язку з цим постає питання щодо  зручного розміщення установи для надання адміністративних 
послуг.

     Секретар міської ради Мар'ян БЕРНИК
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І. ПАСПОРТ

Програма забезпечення ефективної діяльності Територіального сервісного центру № 4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС 
у Львівській області (філія ГСЦ МВС) на 2021 рік

(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми: __Регіональний сервісний центр у Львівській області (філія ГСЦ МВС)__

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми: від 25. 02.2021 р. № 172

3. Розробник програми: виконавчий комітет, Територіального сервісного центру № 4645 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській 
області (філія ГСЦ МВС)

5. Відповідальні виконавці програми: виконком Стрийської міської ради, Регіональний сервісний центр у Львівській області (філія ГСЦ МВС )

7. Термін реалізації програми: ________2021 рік________

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, ________________374,0 тис. грн..______________
у тому числі:

9.1. коштів міського бюджету: _________374,0 тис. грн.._____
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