
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIIІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року Стрий           № 985

Про виконання  Програми 
«Підтримка видавництва книг,
інформаційних видань, брошур» на 2021 рік

      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 «Підтримка 
видавництва книг,інформаційних видань, брошур» на 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 «Підтримка видавництва книг, 

інформаційних видань, брошур» на 2022 рік

Програма спрямована на фінансову підтримку письменникам, упорядникам 
книг, інформаційних видань, брошур у подальшому їх виданні у зв’язку з їх 
неспроможністю самостійно нести витрати по видавництву книг, які будуть 
культурним, духовним надбанням для міста. Важливим кроком для допомоги 
письменникам, упорядникам стало прийняття місцевих  програми розвитку 
книговидавничої сфери. Вона передбачає низку конкретних  заходів підтримки 
місцевого  книговидання, зокрема культурологічної тематики. Дані книги 
увійдуть в історичну спадщину Стрийщини, відповідно залишивши пам'ять про 
місцевих письменників, діячів культури, відомих людей Стрийської 
територіальної громади.

Начальник Управління Ірина ПУКАС



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Підтримка видавництва книг, інформаційних видань, брошур 
на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення програмиуправління культури, молоді та спорту
Стрийської міської ради.

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми :рішення сесії МР від  28 січня  2021 року  
№91

3. Розробник програмиУправління культури, молоді та спорту
Стрийської МР

4. Відповідальний виконавець програми : Управління культури, молоді та 
спорту Стрийської МР

5. Учасники програмиписьменники, упорядники, видавництва тощо

6. Термін реалізації програми протягом 2021 року

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн.,                                 170,0 тис.грн

Керівник установи-
головного розпорядника коштів                                         Б.Бойко

Відповідальний виконавець
Програми                                                                                Б.Бойко
Тел.7-11-64



Підсумковий звіт щодо виконання  цільової програми 
за 2021 рік

1. Основні дані:
- Назва Програми   Підтримка видавництва книг,інформаційнихвидань,брошур на 2021 рік.
- Номер та дата рішення про прийняття Програми : IVсесія VIІІ демократичного скликання , рішення №91 від 28.01.2021 р,
ХсесіяVIІІ демократичного скликання , рішення №498 від 29.07.2021 р,ХІІІ сесія VIІІ демократичного скликання , 
 рішення №597 від 30.09.2021 р
- Заплановане фінансування: 171,8 тис.грн_________________________________________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_: Управління культури, молоді та спорту Стрийської  МР
- Мета Програми: Надати фінансову підтримку місцевим письменникам, упорядникам. 

__________________________________________________________________________________________________
2. Виконання заходів і завдань Програми

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

заходу КПКВК КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
тис.грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВК КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), 

тис.грн
Надання фінансової 
підтримки місцевим 
письменникам

1018410 2210
2240

98,9
72,9

2021р Надання фінансової 
підтримки місцевим 
письменникам

1018410 2210
2240

97,2
72,0

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 

№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 М.Іванів  Фотоальбом «Таке 

знайоме місто» 
тис.грн 100шт

послуги
10,0
10,0

ПП «Коло»

2 С.Целюх збірник «Божествена 
літургія» 

тис.грн 80шт
послуги

4,0
6,0

ФОП Шеремета

3 О.Лесишин збірка поезій «А 
небо плакало дощами» 

тис.грн 40шт
послуги

4,5
5,0

ФОП Шеремета

4 Л.Павлів Літературний портрет тис.грн 10шт 3,2 ТзОВ «Сполом»
5 У.Молочкомонографія тис.грн 172шт 10,0 ТОВ «Видавничий дім 



«Газетне слово отця Остапа 
Нижанківського»

послуги 15,0 «Укрпол»

6 О.Кравець, М.Закусов журнал 
«Стрийськастаровина»

тис.грн 500шт 9,5 ТОВ «Видавничий дім 
«Укрпол»

7 М.Золотухазбіркапісень «Може 
для України, можелиш для 
Стрия»

тис.грн 80 шт
послуги

6,0
9,0

ПП «Посвіт»

8 Д. Припін 
«Релігійнийсвітоглядбудителів»

тис.грн 510 шт 5,0 ТОВ «Видавничий дім 
«Укрпол»

9 Я.Ворб'як «Козак з пірначем 
полковника»

тис.грн 40 шт 15,0 Видавництво 
«Каменяр»

10 Б.Гречинський «Історія села 
Загірне»

тис.грн 40 шт
послуги

6,0
4,0

ФОП Шеремета

11 М.Берездецький 
«Переплилисьмої думки»

тис.грн 4 шт
послуги

3,0
4,0

ФОП Шеремета

12 А.Хемій 
«Заходьте…Відчинено…»

тис.грн 91 шт 10,0 ФОП Сабов А.М.

13 В.Гущак збірник Хори та пісні» тис.грн 50 шт 10,0 ПП «Посвіт»

14 М.Олійник «Фотоальбом 
«Скала Стрий – 110 років»

тис.грн 35шт
послуги

7,0
13,0

ПП «Коло»

Всього тис.грн 169,2
*- 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, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

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

Одини
ця 

виміру

Джерело 
інформації

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд
спец. 
фонд

усього загальний 
фонд спец. фонд

Завдання 1 Відділ
1. затрат

Витрати на тис.грн кошторис 171,8 171,8 169,2 169,2 2,6 2,6



№ 
з/п Показники

Одини
ця 

виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом обласної 
(бюджетної) програми на звітний 

період, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.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

підтримку 
письменників

2. Продукту
Кількість 
наданих 
допомог

од ріш. вик. 14 14 14 14

Оплачено   частково видання  14  видань книг
3. ефективності тис.грн розрах.дані

Середня суми 
допо-моги на 
1 видання

тис.грн 12,27 12,27 12,09 12,09 0,18 0,18

Оплачено   частково видання  14  видань книг. Кошти були розприділенні відповідно до рішення комісії. 

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів            _____________________     Ірина ПУКАС___________

(підпис)
     Відповідальний 

виконавець програми            ___________________ ІринаПУКАС_____________
        ( підпис)

тел.:7-13-96


