
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
XVIII СЕСІЯ VІІI   ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року  Стрий № 999

Про виконання Програми 
відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій 
громадян на міських та приміських 
маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 2021 рік

        Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні, заслухавши інформацію про виконання Програми відшкодування 
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та 
приміських маршрутахзагального користування автомобільним транспортом на 
2021 рік,  міська рада  

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутахзагального користування автомобільним транспортом на 2021 рік 
взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчук) та постійній комісії з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту населення (І.Салдан).

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1                                                             
                                                                                   до  рішення Стрийської  міської ради

                                                                                                                          «24» лютого 2022 № 999
Інформація про виконання програми

1. Основні дані «Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на міських та приміських 
маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік», затверджена рішенням  сесії Cтрийської міської ради  №199 від 
21.02.2021 року  
- Заплановане фінансування 28 млн грн.
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Стрийська міська рада
- Мета  Програми -  забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян Стрийської міської ради на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян перевізникам, які здійснюють перевезення на міських та приміських маршрутах автомобільним транспортом 
загального користу-вання за рахунок коштів міського бюджету
2. Виконання заходів і завдань Програми

№ 
з/п Завдання  заходу

Плановане 
фінансування, 

млн.грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу Фактичне фінансування (касові 
видатки), млн.грн

1. Відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових 
категорій громадян на міських та 
приміських маршрутах 
загального користування 
автомобільним транспортом на 
2021 рік

28,000
2021р. Компенсація вартості перевезень 

окремих пільгових категорій громадян 
автомобільним транспортом на 
приміських маршрутах згідно 
укладених з перевізниками договорів

27,870

ВСЬОГО по програмі: 28,000
27,780

3. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний 
період: 

Затверджено на звітний період, 
млн.грн.

Виконано за звітний період, 
млн.грн. Відхилення,.млн.грн.

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 загальни
й фонд

спец. 
фонд

 1. Показники 
затрат

млн.грн. Акти 
виконаних 
робіт

28,0 28,0 0,00 27,870 28,870 0,00 0,13 0,13 0,00

ВСЬОГО: 28,0 28,0 0,00 27,870 28,870 0,00 0,13 0,13 0,00

Начальник управління                                                                                                                                Ігор ПАСТУЩИН


