
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДАЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIII СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від «24» лютого 2022 р.                    м. Стрий №   965

Про виконання Програми 
«Розвитку надання адміністративних послуг 
у сфері громадянства, імміграції та реєстрації
 фізичних осіб Стрийським відділом Головного
 управління Державної міграційної служби у
Львівській області» 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», Cтрийськаміська рада 
вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання програми розвитку надання 
адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб Стрийським відділом Головного  управління Державної 
міграційної служби України у Львівській області за 2021 рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку .

Міський голова                                                        Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 
Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:
            - Назва Програми_розвитку надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 
Стрийським міським відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на 2021 рік

- Номер та дата рішення про прийняття Програми  № 62 від 28.01.2021р.
- Заплановане фінансування, грн.   100 000,00

           - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Стрийська міська рада Стрийського району Львівської області IV сесія, VIII 
демократичного скликання (ГУ ДМС у Львівській області)

- Мета  Програми -   забезпечення більш якісного надання адміністративних послуг населенню міста
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№ 
з/п Назва, зміст 

заходу
КПКВ 
КТМБ КЕКВ

Плановане 
фінансування, 
грн

Дата 
проведення

Назва, зміст 
заходу

КПКВ 
КТМБ КЕКВ

Фактичне 
фінансування 
(касові 
видатки), грн

створення 
належних умов 

праці 
співробітників 

Стрийського МВ 
ГУДМС у Львівській 

області та 
забезпечення 
безперебійної 
роботи при 
прийманні  

громадян при 
наданні 

адміністративних 
послуг

0219800 2620 100000,0 2021рік
створення належних 

умов праці 
співробітників 

Стрийського МВ 
ГУДМС у Львівській 

області та 
створення 

комфортних умов 
при прийманні  
громадян для 

надання 
адміністративних 

послуг

0219800 2620 100000,0

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п

Витрачені 
кошти,тис.грн. Одиниці виміру Кількість Сума витрат, 

тис.грн Контрагент *
100,0  - з яких: шт 100,0 КЕКВ 2210, СП ДФО Давиденко Павло Андрійович 



Комп»ютерна техніка 
(системні блоки та монітори) 
– 6 шт., Багатофункційні 
пристрої  - 5 шт., Блоки 
безперебійного живлення -4 
шт.  на суму- 91495,00 грн. та 
крісло офісне  в кількості 6 
шт. на суму – 8505,00 грн.

15 

6

(ком»ютерна техніка): Договір №163 від 08.11.2021 на 
суму 35700,00 грн (системні блоки та монітори в 
кількості 6 шт.); Договір №161 від 08.11.2021 на суму 
49995,00 грн.(багатофункційні пристрої в кількості 5 
шт.; Договір №162 вів 08.11.2021 на суму 5800,00 
грн.(Блоки безперебійного живлення в кількості 4 шт.)

КЕКВ 2210,ФОП Лончина Віталій Сергійович Договір 
№167 від 15.11.2021 (крісла офісні в кількості 6 шт.)

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

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

виміру
Джерело 

інформації усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

Завдання 1
1. Показник затрат

1 Придбання 
ком»ютерноїтехніки

,стільці для 
Стрийського МВ 

ГУДМСУ у 
Львівській області 

за адресою: вул. 
Львівська, 141

грн.
Договори, 
рахунки,
накладні

(Прозоро)

100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
2 Показники затрат грн.
Відхилення у п.1.1 не було. 

Начальник ГУ ДМСУ у Львівській області Ярослав Скиба

Начальник відділу бухгалтерської служби, 
фінансування та звітності             Олена Гедеон     


