
    
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 28 січня 2021 р. м. Стрий  № 129

Про виконання програми використання 
коштів для накопичення матеріально-технічних 
засобів у місцевому резерві цивільного захисту м.Стрия
 за 2020 рік

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

1. Затвердити Звіт про виконання програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту м. Стрия на 
2020 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови – першого заступника голови міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій М.Дмитришин.

Міський голова Олег Канівець





Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:
            - Назва Програми_Програма використання коштів для накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому 
резерві цивільного захисту м.Стрия на 2020 рік.

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 1012 від 10.06.2020р. 
- Заплановане фінансування, грн.   284000,00    
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Відділ з питань надзвичайних ситуацій та  цивільного захисту населення, 

оборонної і мобілізаційної роботи. 
- Мета  Програми -   оперативне реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста.
2. Виконання заходів і завдань Програми

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

заходу
КПКВ 
КТМБ КЕКВ

Плановане 
фінансування, 
грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВ 

КТМБ КЕКВ
Фактичне 
фінансування 
(касові 
видатки), грн

Фінансування заходів 
із придбання 
матеріально-
технічних засобів для 
накопичення їх в 
місцевому резерві до 
норм і обсягів, 
визначених його 
номенклатурою

0218110 2210

2220

2240

209000,00

58000,00

17000,00

2020 рік Фінансування заходів 
із придбання 
матеріально-
технічних засобів для 
накопичення їх в 
місцевому резерві до 
норм і обсягів, 
визначених його 
номенклатурою

0218110 2210

2220

2240

152713,6

14115,84

0,00

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

166,8 Тис. грн. 166,8
*- 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, грн. Виконано за звітний період, грн. Відхилення

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

виміру

Джере
ло 

інфор
мації усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

Завдання 1
1. Показник затрат

1
Витрати на ліквідацію 
надзвичайних ситуацій Грн. 284000,0 284000,0 166829,44 166829,44 117170,56 117170,56

1.1 Придбання засобів 
індивідуального захисту Грн. 25000,0 25000,0 22929,6 22929,6 2070,4 2070,4

1.2 Придбання медикаментів 
для поповнення їх 

резерву в спеціалізованій 
медичній службі 

Грн. 20000,0 20000,0 - - 20000,0 20000,0

1.3 Придбання бензину для 
поповнення 

матеріального резерву
Грн. 9000,0 9000,0 - - 9000,0 9000,0

1.4 Придбання дизпалива 
для поповнення 

матеріального резерву
Грн. 12000,0 12000,0 - - 12000,0 12000,0

1.5 Придбання листів 
шиферу для поповнення 
матеріального резерву

Грн. 3000,0 3000,0 - - 3000,0 3000,0

1.6 Придбання заліза 
покрівельного для 

поповнення 
матеріального резерву

Грн. 6000,0 6000,0 - - 6000,0 6000,0

1.7 Придбання талонів на 
бензин Грн. 45000,0 45000,0 40784,0 40784,0 4216,0 4216,0

1.8 Придбання засобів 
індивідуального захисту 

(ЗЗК Л-1, рукавиць, 
медичних масок і інше) 

Грн. 89000,0 89000,0 89000,0 89000,0 0,0 0,0



№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру

Джере
ло 

інфор
мації

Затверджено паспортом (бюджетної) 
програми на звітний період, грн. Виконано за звітний період, 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

1.9 Придбання відбілюю 
чого засобу на хлорній 
основі для проведення 
дезінфекції території 

міста

Грн. 58000,0 58000,0 14115,84 14115,84 43884,16 43884,16

1.10 Проведення дезінфекції 
дитячих майданчиків Грн. 17000,0 17000,0 - - 17000,0 17000,0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
2 Показники затрат Грн. 284000,0 284000,0 166829,44 166829,44 117170,56 117170,56
Відхилення у п.1.1, п. 1.7 та п. 1.9 виникло у зв’язку з тим, що закупівельна ціна, засобів індивідуального захисту, талонів на бензин та відбілюю чого 
засобу на хлорній основі була нижчою ніж закладалася. 
Невиконання п.п.1.2 – 1.6 стався в зв'язку з не функціонуванням підприємств під час пандемії коронавірусу.
Невиконання п. 1.10 – сталося в зв'язку із втратою практичного значення.

У зв’язку із тим, що надзвичайні ситуації та некласифіковані події спричинені як факторами природного так і техногенного 
характеру,тому сили і засоби цивільного захисту повинні адекватно і вчасно реагувати на них. В зв’язку із тим, що ліквідація цих 
наслідків не може бути передбачена пропоную і у подальшому закладати кошти для накопичення матеріально-технічного резерву служб 
цивільного захисту.

Начальник  відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи Є. Харик

Начальник відділу обліку і звітності Н. Салада     


