
        
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від “ 25”  лютого 2021 р. м. Стрий  №  157

Про виконання Програми забезпечення заходів у сфері 
державної безпеки України та ефективної діяльності 
Управління Служби безпеки України у Львівській області на 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 забезпечення заходів у сфері державної безпеки 
України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській 
області на 2020 рік. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук). 

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Готував:

Заст. начальника Стрийського 
МРВ УСБУ у Львівській області
підполковник А.Ситник

«____» _______ 2021р.

Погоджено:

Перший заступник міського голови М.Дмитришин
«____» _______ 2021р.

Начальник юридичного відділу Н.Темник
«____» _______ 2021р.

Начальник фінансового управління Л.Коваль
«____» _______ 2021р.

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

«____» _______ 2021р

Секретар ради М.Берник
«____» _______ 2021р.



Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:
            - Назва Програми_забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки 

України у Львівській області на 2020 рік.
- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 1045 від 09.09.2020р. 
- Заплановане фінансування, грн.   100 000,00    
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління Служби безпеки України у Львівській області (Стрийський МРВ 

УСБУ у Львівській обл.) 
- Мета  Програми -   удосконалення умов здійснення оперативно-службової діяльності МРВ УСБУ у Львівській області. покращення 

взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та 
трудовими колективами у сфері забезпечення державної безпеки шляхом створення належних умов праці його співробітників.

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

створення належних 
умов праці 

співробітників 
Стрийського МРВ 
УСБУ у Львівській 

області 

0219800 2620 100000,0 2020 рік створення належних 
умов праці 

співробітників 
Стрийського МРВ 
УСБУ у Львівській 

області

0219800 2620 100000,0

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

100,0 Тис. грн. 100,0
*- 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 офісні 
меблі та будівельні 

матеріали для 
ремонту приміщення 

Стрийського 
міськрайонного 
відділу СБУ у 

Львівській області

Грн. 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0

1.1 Придбання офісних 
меблів та 

будівельних 
матеріалів

Грн. 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
2 Показники затрат Грн.
Відхилення у п.1.1 не було. 

 
Начальник відділу обліку і звітності Н. Салада     


