
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIІIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “24”  лютого 2022 р.  м. Стрий №  972

Про виконання Програми забезпечення
ефективної діяльності Стрийського 
об`єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримкина 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 Звіт про виконання Програми забезпечення ефективної діяльності 
Стрийського об`єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки на 2021 рік.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови (М.Дмитришин) та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми
1. Основні дані:

            - Назва Програми_Програми забезпечення ефективності діяльності Стрийського об`єднаногоміськоготериторіального 
центру комплектування та соціальної підтримкина 2021 рік
- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№   _від     .02.2022 р.

- Заплановане фінансування, грн.   44500,00
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    виконком Стрийської міської ради
- Мета  Програми -   визначення розмірів коштів міського бюджету 2021 року, для закупівлі ноутбуків, пристрою для знищення 

паперу (шредер), принтера струйного, принтера лазерного, брошурувальника (біндера)  для створення ефективної роботи Стрийського 
об`єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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

Фінансування 
заходів із придбання 
принтера струйного, 
принтера лазерного, 
ноутбука, пристрою 
для знищення паперу 
(шредера), 
брошурувальника 
(біндера) для 
створення 
ефективної роботи 
Стрийського 
ОМТЦК та СП

2210 44500,00 2021 рік Фінансування 
заходів із 
придбання 
принтера 
струйного, 
принтера 
лазерного, 
ноутбука, 
пристрою для 
знищення паперу 
(шредера), 
брошурувальника 
(біндера) для 
створення 
ефективної роботи 

2210 44500,00



Стрийського 
ОМТЦК та СП

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

7000,00 Тис. грн. 7000,00 2210

*- 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

Джере
ло 

інфор
мації усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

Завдання 1
1. Показник затрат

1.1 Оплата за придбані 
брошурувальник 

(біндер) та пристрій для 
знищення паперу 

(шредер) 

Грн. 44500,0 44500,0 7000,0 7000,0 37500,0 0,0

Всього: Грн. 44500,0 44500,0 7000,0 7000,0 37500,0 0,0
Відхилення в пункті 1 відбулося через неможливість перерахунку повної суми запланованих коштів на рахунки Львівського обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Начальник Стрийського РТЦК та СП та СП Я.Пронюк

Начальник відділу обліку і звітності                Н. Салада


