
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від «24» лютого 2022 р.              Стрий                        № 984

Про виконання  Програми 
«Поповнення бібліотечних фондів бібліотек
ЦБС м.Стрия на 2021-2025 роки» за 2021рік

      Відповідно до ст.91 Бюджетного Кодексу України та п.7 статті 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт по виконанню Програми «Поповнення 
бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м.Стрия на 2021-2025 роки» за 2021 
рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех та на  постійну комісію з питань освіти, 
культури, молоді , фізкультури та спорту (Т.Василів) .

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Обгрунтування
щодо прийняття цільової програми «Поповнення бібліотечних фондів 

бібліотек Стрийської МЦБС на період  2021 – 2025 рр.»  

У 2021 році прийнята та функціонує програма «Поповнення бібліотечних  
фондів бібліотек Стрийської МЦБС на період 2021 – 2025 рр.», така ж програма 
діє на рівні області. Ця довгострокова програма прийнята уже вчетверте 
терміном на 5 років. Вона повністю виконується, що дає можливість 
оновлювати бібліотечні фонди, які є зношені чи морально застарілі. Добрим 
результативним показником є збільшення книговидачі на 1 читача (в 
середньому 21 книга на рік).

Начальник Управління Ірина ПУКАС



І. ПАСПОРТ     ПРОГРАМИ
поповнення  бібліотечних  фондів   бібліотек  Стрийської  МЦБС    
на   період  2021 – 2025 рр.   

1. Ініціатор розроблення програми:    Управління культури, молоді та спорту  
Стрийської міської ради Стрийського                                           
                                      району Львівської області
2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :   рішення сесії МР від 25.03.2021  року     №256_

3. Розробник програми     Стрийська  міська  Централізована  бібліотечна 
система

4. Відповідальний виконавець програми : Стрийська  міська  Централізована
   бібліотечна система

5. Учасники програми:     Міські  державні публічні бібліотеки

6. Термін реалізації програми :    протягом  2021 – 2025 рр.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
 необхідних для реалізації  програми, тис. грн.,         576 000  грн

Начальник управління культури молоді та спорту
Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області
Головний розпорядник  коштів                                                         Бойко Б.І.

Директор  Стрийської МЦБС                                                       Яремко Л.Т.
Відповідальний виконавець Програми    
 Тел. 5 – 20 – 25  


