
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V СЕСІЯ, VІIІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “ 25 ”  лютого 2021 р.                    м. Стрий                                               №  170

Про виконання  „Цільової програми  
розвитку цивільного захисту міста Стрия
Львівської області на 2016 – 2020 роки“ 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 використання  коштів „Цільової соціальної програми 
розвитку цивільного захисту міста Стрия Львівської області на 2016 – 2020 
роки“ за 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



Обґрунтування потреби міської цільової програми
«Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту міста Стрий Львівської 

області на 2021».

Цільова соціальна програма направлена на забезпечення належного рівня пожежної 
та техногенної безпеки в місті Стрий, подальшого вдосконалення практичної діяльності 
міських служб і керівництва потенційно-небезпечних об’єктів розташованих на території 
міста, щодо реалізації державної політики з забезпечення безпеки та захисту населення і 
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій.

Закупівля паливних матеріалів (дизельного палива та бензин А-92) в 2020 році 
дозволили якісно та вчасно виконувати завдання за призначенням особовим складом 
пожежно-рятувального підрозділу.

Закупівля спеціального оснащення для ефективного ведення аварійно-рятувальних 
робіт (бойовий одяг для пожежних-рятувальників) та закупівля твердо-паливного котла в 
2021 році покращить умови праці, дозволять якісно та безпечно виконувати завдання за 
призначенням особовим складом пожежно-рятувального підрозділу.



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми
   1.Основні дані:
- назва Програми "Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту міста Стрия Львівської області на 2016 - 
2020 роки ".
 - номер та дата рішення про прийняття Програми № 109 від 17.02.2016 р.
- заплановане фінансування, грн. 134 000,00

- розпорядник коштів (виконавець програми) Стрийський РВ ГУ ДСНС України Львівській області

- Мета програми - Захист населення і території від надзвичайних ситуацій, забезпечення гарантованого захисту 

життя, здоров”я людей, земельного, водного, повітряного простору, об”єктів виробничого і соціального призначення 

у допустимих межах показників ризику.

 2.Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи                                         Фактично проведені заходи№

 

з/

п

Назва, зміст заходу КТПКВ 

КМБ

КЕКВ Плановане 

фінансуван

ня,грн

Дата 

провед

ення

Назва, зміст заходу КТПКВ 

КМБ

КЕКВ

КМБ

Плановане 

фінансування 

грн

44000,00Придбання паливних 

матеріалів 

(дизельне паливо)   

2620 Придбання паливних 

матеріалів 

 (дизельне паливо)    

2620 44000,00

Придбання паливних 

матеріалів 

(Бензин А-92)   

2620 90000,00 Придбання паливних 

матеріалів 

 (Бензин А-92)   

2620 90000,00

1.

2.

0219800 2020 0219800

3.Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п Витрачені кошти Одиниця виміру Кількість Сума витрат, грн Контрагент

1. 134000,00 літри 5982 134000,00 ТзОВ «ЛівайнТорг»

4.Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітній період

Затверджено паспортом (бюджетної 

) програми за звітній період, грн

Виконано за звітній період, грн. Відхилення

У тому числі
У тому числі У тому числі

№

 

з/

п

Показники Одиниця 

виміру

Джерело 

інформа

ції усього

Загальни

й фонд

Спец. 

Фонд

усього

Загальний 

фонд

Спец. 

Фонд

усьог

о

Загальний 

фонд

Спец. 

Фонд

1. Завдання

Придбання 

паливних 

матеріалів 

для 

виконання 

завдань за 

призначенн

ям

Договір, 

накладна



Затрат

Вартість  

паливних 

матеріалів 

 (дизельне 

паливо)

грн

Договір

№0101/0

000414 

від 

17.03.20

44000,00 44000,00 0 44000,00 44000,00 0 0 0 0

Продукту

Кількість 

придбаних 

палевних 

матеріалів 

(дизельне 

паливо)

літри

Договір

№0101/0

000414 

від 

17.03.20

1796 1796 0 1796 1796 0 0 0 0

2. Завдання

Придбання 

паливних 

матеріалів 

для 

виконання 

завдань за 

призначенн

ям

Договір,

накладна

Затрат

Вартість 

паливних 

матеріалів 

(А-92)
грн

Договір

№0101/0

000519

від 

06.04.20

90000,00 90000,00 0 90000,00 90000,00 0 0 0

Продукту

Кількість 

паливних 

матеріалів

(А-92)

літри

Договір

№0101/0

000519

від 

06.04.20

4186 4186 0 4186 4186 0 0 0 0

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік та усі 

продукти програми.

Начальник  Стрийського РВ ГУ ДСНС 

України у Львівській області      полковник служби ЦЗ                                                  В. Штефан

Начальник відділу обліку і звітності                                                                                    Н. Салада



Додаток 1
до Порядку розробки та контролю

за виконанням міської цільових програм

ПАСПОРТ
"Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 

м. Стрия Львівської області на 2016 - 2020 роки "
1.Назва "Цільова соціальна програма розвитку цивільного 
захисту міста Стрия Львівської області на 2016 - 2020 роки "№ 
109 від 17.02.2016 р..
2.Замовник  Стрийська міська рада.
3.Мета Захист населення і території від надзвичайних ситуацій, 
забезпечення гарантованого захисту життя, здоров”я людей, 
земельного, водного, повітряного простору, об”єктів виробничого 
і соціального призначення у допустимих межах показників 
ризику.
4.Виконавець Стрийський РВ ГУ ДСНС України у Львівській 
області.
5.Початок 2016 рік  закінчення 2020 рік.
6.Етапи фінансування 2016-2020 рр.
7.Загальні обсяги фінансування, у тому числі кошти міського 
бюджету (тис.грн.) 290 (двісті   дев’яносто тисяч) гривень.
8.Очікувані результати виконання програм
* Подальше удосконалення практичної діяльності органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування на реалізацію 
державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та 
захисту населення і територій  матеріальних і культурних 
цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних 
ситуацій.
9.Установи уповноважені здійснювати контроль за виконанням, 
терміни проведення звітності  Стрийська міська рада
Звітність подається щомісяця Стрийським РВ ГУ ДСНС України у 
Львівській області по мірі поступлення кошті


