
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 24 лютого 2022 року       Стрий      № 976

Про виконання Програми«Формування 
духовно-моральних цінностей дошкільника 
в освітньому процесі» 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 «Формування духовно-моральних 
цінностей дошкільника в освітньому процесі» 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
«Формування духовно-моральних цінностей дошкільника в освітньому процесі» на  2021 рік

___________________________________________________________________________________________________
- Номер та дата рішення про прийняттяПрограми

№ 696 від11.11.2021року_______________________________________________________________________
- Запланованефінансування, грн- 350.0тис грн 
_____________________________________________________________________________________
- Розпорядниккоштів (виконавецьПрограми)

УправлінняосвітиСтрийськоїміської ради_________________________________________________
- Мета Програми:
    Створити сприятливі умови вихованцям для формування духовно-моральних цінностей  дітей дошкільного віку в 
тісній взаємодії з сімєю; виховувати культуру поведінки у суспільстві. Створити сприятливі умови для оптимального 
фізичного розвитку дитини,розвитку рухових умінь,навичок і фізичних якостей для загартування організму.



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

№ 
з/
п Назва, зміст заходу ТПКВК КЕК

В
Плановане
фінансуван
ня, тис грн

Дата 
проведен

ня
Назва, зміст заходу ТПКВК КЕК

В

Фактичне
фінансува

ння 
(касовівид
атки), тис 

грн
1. Фінансова  підтримка  

«Благодійний фонд  
Захоронка святого 
Йосифата Сестер 
Служебниць Непорочної 
Діви Марії УГКЦ»
Придбання бруківки, 
інших будівельних 
матеріалів для 
облаштування території 
за адресоюм.Стрий,
провулок Йосифата 
Каваціва,7.

0613192 2610 350,0 
тис.грн.

2021рік Фінансова  підтримка 
«Благодійний фонд 
Захоронка святого 
Йосифата Сестер 
Служебниць 
Непорочної Діви Марії 
УГКЦ»
Придбання бруківки, 
інших будівельних 
матеріалів для 
облаштування території 
за адресоюм.Стрий,
провулок Йосифата 
Каваціва,7.

0613192 2610
350,0 

тис.грн.

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ 
з/п Витраченікошти Одиницівиміру Кількість Сума витрат  

(тис.грн.) Контрагент *

1. Придбання бруківки,інших 
будівельних матеріалів

М.кв. 201,6 350,0 ФОП  Винник В.М.



     *- 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
Джерелоі
нформації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд

1

Показник продукт 
благодійна 
організація

Показник затрат:
обсяг фінансової 
підтримки- 350,0тис. 
грн.:  
оплата за придбання 
бруківки, інших 
будівельних 
матеріалів для 
облаштування 
території 
«Благодійний фонд  
Захоронка святого 
Йосифата Сестер 
Служебниць 
Непорочної Діви 
Марії УГКЦ»

Тис.
грн.

  1

Звітні 
дані за 
2021рік

  1

350,0 350,0

1

350,0 350,0 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
головнийрозпорядниккоштів_____________________

Головнийрозпорядниккоштів                                                                                  Лідія СТАСЕНКО
виконавецьпрограми _____________________


