
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
XVIIІСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року   Стрий № 989

Про виконання  Програми 
«Фінансова підтримка Муніципального 
Естрадно-духового оркестру «Стрий»» на 2021 рік

Відповідно до п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт по виконанню Програми «Фінансова 
підтримка Муніципального Естрадно-духового оркестру «Стрий»» 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 «Фінансова підтримка комунального 
закладу «Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»» на 2022 рік

Програма спрямована на фінансову підтримку комунального закладу 
«Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»» у зв’язку з його 
неспроможністю самостійно нести витрати по виплаті заробітної плати. 
Фінансова підтримка комунального закладу «Муніципальний естрадно-духовий 
оркестр «Стрий»» створить належні умови для реалізації першочергових і 
перспективних заходів та підвищить рівень розвитку культурної 
інфраструктури громади, як наслідок – належне задоволення культурних та 
духовних потреб мешканців громади, проведення різноманітних культурних 
проектів, організація змістовногодозвілля для підвищення культурного рівня та 
естетичних смаків населення громади.

Начальник Управління Ірина ПУКАС



І.  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

«Фінансова підтримка комунального закладу 
«Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»» на 2021 рік

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

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми:  рішення сесії міської ради від 25 липня 2021року_№ 499

3. Розробник програми Управління культури, молоді та спорту
Стрийської міської ради

4.Відповідальний 
виконавець програми                      Управління культури, молоді та спорту
   Стрийськоїміської ради

5. Учасники програми :

           - Комунальний заклад «Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий»»

6. Термін реалізації програми ______2021 рік__

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, тис.грн.,всього,                    227,8 тис.грн..

в.о. начальника Управління культури,
молоді та спорту                                                      Л.Курилишин

Відповідальний виконавець
Програми Л. Курилишин
Тел. 7-11-64



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 
за 2021 рік

1. Основні дані:
         - Назва Програми:«Фінансова підтримка Комунального закладу Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий» на 2021 рік
         - Номер та дата рішення про прийняття Програми : ХсесіяVIІІ демократичного скликання , рішення № 499  від 29.07.2021р_---    
         - Заплановане фінансування: 227,8тис. грн.__________________________________
         - Розпорядник коштів (виконавець Програми) Управління культури, молоді та спорту Стрийської  МР_
         - Мета Програми:Надання фінансової підтримки Комунальному закладу Муніципальний естрадно-духовий оркестр «Стрий» для       
           створення належних умов для виховання культурних цінностей громадян міста, а особливо підростаючого покоління.

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

1 Надання фінансової 
підтримки 
Комунальному 
закладу 
Муніципальний 
естрадно-духовий 
оркестр «Стрий»

1014020 2610 227,8 Протягом  
року

Надання фінансової 
підтримки 
Комунальному закладу 
Муніципальний 
естрадно-духовий 
оркестр «Стрий»

1014020 2610 227,6

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 

№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат

грн Контрагент *
1 Надано фінансову 

підтримку на виплату 
заробітної плати 
одержувачу бюджетних 
коштів 

Од. 1 227,6 -Комунальний заклад Муніципальний 
естрадно-духовий оркестр «Стрий»

      *- 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, тис.грн.

Виконано за звітний період, 
тис.грн. Відхилення

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

Одиниц
я 

виміру

Джерел
о 

інформа
ції усього загальний 

фонд
спец. 
фонд

усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

1. Показник затрат
Витрати на зарплату 
з нарахуваннями

тис.грн кошторис 227,8 227,8 227,6 227,6 - 0,2 0,2

2. Показник продукту
Кількість концертів од Облікові 

дані
10 10 18 18 8 8

3. показник
ефективності
Середні витрати на 
проведення одного 
концерту 

тис.грн. Розрахун
кові дані

22,78 22,78 12,64 12,64 10,14 10,14

Середні витрати на проведення одного концерту зменшились у зв’язку зі збільшенням кількості концертів. Кошторисні призначення не змінювались.

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти 
Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми. 

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів         ____________________ ____                      __Ірина ПУКАС______

(підпис)
Відповідальний 
виконавець програми _____________________ Орест ПІСТРАКЕВИЧ

( підпис)
тел.:7-13-96


