
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІI СЕСІЯ, VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 24 лютого 2022 р.                           Стрий                                             № 990

Про виконання  «Цільової програми
організації та проведення громадських 
робітСтрийської міської територіальної
громадина 2021 рік»

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п 1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Стрийська міська 
рада вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання «Цільової програми організації та 
проведення громадських робіт Стрийської міської територіальної 
громади на 2021 рік» (додається), яка дало змогу  залучити 
безробітних, які перебувають на обліку в Стрийському  
міськрайонному центрі зайнятості до виконання громадських робіт з 
метою матеріальної підтримки, для супроводу осіб з інвалідністю по 
зору та роботи із соціально вразливими верствами населення.

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

Міський голова                  Олег КАНІВЕЦЬ



Пояснювальна записка
щодо результатів виконання Цільової програми організації та проведення 
громадських робіт Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік.

Залучення безробітних Стрийської міської територіальної громади до 
виконання громадських робіт з метою матеріальної підтримки безробітних, 
додаткового стимулювання їх мотивації до праці. Задоволення суспільних 
потреб територіальної громади, сприяння її соціальному розвитку. 
В основному, мета досягнена повністю.

Правові  аспекти:
-  Закон України «Про зайнятість населення».
-  Закон України «Про місцеве самоврядування».
- Постанова про порядок організації громадських та інших робіт тимчасового 
храктеру від 20.03.2013 № 175.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 
всього  79689,56грн.
у тому числі:
- коштів міського бюджету _39844,79грн.
- коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття  39844,78грн.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення:
- забезпечення соціальної стабільності громадян які перебувають на обліку в 
центрі зайнятості, в тому числі безробітних, які не можуть на рівних 
конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту;
- супровід осіб з інвалідністю по зору та роботи із соціально вразливими 
верствами населення.

Директор 
Стрийського МРЦЗ                        Р.Вишньовська



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 
1. Основні дані:
- Назва Програми_Цільова програмаорганізації та проведення громадських робіт Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік____________________
- Номер та дата рішення про прийняття Програми від 25.02.2021 року № 195 із змінами  від 29.04.2021 року №309
- Заплановане фінансування, грн.__80000______
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_Стрийський міськрайонний центр зайнятості, Стрийський міський  центр соціальних 

служб _____
- Мета Програми_Залучення до громадських робіт незайнятого працездатного населення, що дасть можливість створення  

тимчасових робочих місць.   

_2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст заходу КТКВК КЕКВ

Плановане 
фінансування, 

грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу КТКВК КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), грн
1 Фінансування 

оплачуваних громадських 
робіт.Бюджет Стрийської 
міської територіальної 
громади

0613210 2111
2120

32800
7200

травень-
вересень 
2021р.

Фінансування 
оплачуваних 
громадських робіт 
Бюджет Стрийської 
міської територіальної 
громади

0613210 2111
2120

32659,67
7185,12

Фінансування 
оплачуваних громадських 
робіт. Кошти фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування України на 
випадок безробіття

0613210 2111
2120

32800
7200

травень-
вересень 
2021р.

Фінансування 
оплачуваних 
громадських робіт. 
Кошти фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування України на 
випадок безробіття

0613210 2111
2120

32659,67
7185,11

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

39844,79 Стрийський міський  центр 
соціальних служб1 Заробітна плата грн

39844.78 Стрийський міськрайонний центр 
зайнятості

*- отримувач коштів



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, грн.

Виконано за звітний період, 
грн. Відхилення

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

виміру
Джерело 

інформації
усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

усього загальний 
фонд спец. фонд

1. Показник 
затрат: 
Обсяги 
соціальної 
підтримки 
безробітних.

грн. 80000 80000 79689,57 79689,57 310,43 310,43

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
2. Показник 

продукту:
Кількість 
залучених 
безробітних

осіб 12 12 5 5 7 7

3. Показник 
ефективності:
Середня 
виплата на 
одну особу

Тис.грн 6,7 6,7 15,9 15,9 +9,2 +9,2

До проведення громадських робіт залучено меньшу кількість безробітних, котрі працювали довший термін

Директор Стрийського 
міськрайонного центру зайнятості __Вишньовська Р.Л.   ____________________________

(підпис)


