
        
 УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІ СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 р.        Стрий  № 804

"Про затвердження Програми створення оперативного 
резерву для очищення вулиць і доріг 
Стрийської територіальної громади на 2021 рік".

З метою виконання "Програми по залученню транспортних засобів 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб територіальної громади для 
очищення вулиць і доріг Стрийської територіальної громади від снігу на 2021-2022 
рік", керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
та для накопичення достатньої кількості паливно-мастильних матеріалів для 
запобігання виникнення і ліквідацію некласифікованих подій, які виникли 
внаслідок ускладнення метеорологічної обстановки на дорогах Стрийської 
територіальної громади міська рада   ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “ Програму створення оперативного резерву для очищення 
вулиць і доріг Стрийської територіальної громади на 2021 рік" (надалі – Програму), 
що додається.

2. Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи 
виконавчого комітету міської ради (Є. Харик) встановленим порядком передати у 
Стрийський міський комбінат комунальних підприємств на відповідальне 
зберігання закуплене дизпаливо (талони) та використання згідно окремого 
розпорядження міського голови.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Л. Коваль) 
відповідно до Програми профінансувати видатки у 2021 році по КПКВКМБ 
0218110.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. 
Ковальчук) та на першого заступника міського голови (М. Дмитришин). 

Міський голова                                                      Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено
Міський голова
_______________ О. КАНІВЕЦЬ
23 грудня 2021 рік

ПРОГРАМА

«Створення оперативного резерву для очищення вулиць 
і доріг Стрийської територіальної громади на 2021 рік»

Погоджено
Голова постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку
Стрийської міської ради
____________ С.Ковальчук
«____»____________ 2021 рік

Погоджено Погоджено
Перший заступник Начальник фінансового управління
міського голови Стрийської міської ради
____________ М.Дмитришин _______________ Л.Коваль
«____»____________ 2021 рік «____»____________ 2021 рік

М.П.

Погоджено
Начальник відділу економічного Начальник відділу з питань НС ЦЗН,
розвитку та стратегічного оборонної і мобілізаційної роботи
планування виконавчого комітету виконавчого комітету
Стрийської міської ради Стрийської міської ради
______________ Г.Баран _______________ Є.Харик
«____»____________ 2021 рік «____»____________ 2021 рік
М.П. М.П.

м. Стрий
2021 рік



І. ПАСПОРТ

Програма створення оперативного резерву для очищення
вулиць і доріг Стрийської територіальної громади на 2021 рік

(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми: __виконавчий комітет Стрийської міської ради __

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми: __________ 23 грудня 2021 року № 804__________

3. Розробник програми: ___виконавчий комітет Стрйиської міської ради__

4. Відповідальний виконавець програми: виконавчий комітет Стрийської міської ради та 
Стрийський міський комбінат комунальних підприємств

5. Учасники  програми: виконком Стрийської міської ради, Стрийський МККП

6. Термін реалізації програми: ________2021 рік________

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, ________________190,0 тис. грн..______________
у тому числі:

7.1. коштів міського бюджету: _________190,0 тис. грн.._____

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма створення оперативного резерву для очищення вулиць і доріг Стрийської 

територіальної громади на 2021рік створена для оперативного реагування при виникненні 
некласифікованих подій на дорогах та вулицях Стрийської територіальної громади в 
зимовий період 2021-2022 років. 

ІІІ. Мета Програми

Метою даної Програми є забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, 
забезпечення належного утримання доріг місцевого значення на території Стрийської 
територіальної громади в зимовий період протягом 2021-2022 років, підтримки 
функціонування та поліпшення ефективності роботи підприємств, оперативне реагування 
на можливі некласифіковані події, пов’язані із погіршенням погодних умов при сильних 
снігопадах, ожеледиці або снігових заметах, забезпечення надійного транспортного 
сполучення сільських населених пунктів з містом Стриєм. 

 



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської програми
створення оперативного резерву для очищення вулиць і доріг Стрийської територіальної громади на 2021 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів 
завдання

Показники витрат заходу, один. виміру Виконавець, 
заходу, 

показника

Джерела** Обсяги, 
тис. грн..

Очікуваний 
результат

Показники затрат
Витрати на придбання дизпалива для 
закладення його в оперативний резерв 190,0

Показник продукту
Закупівля дизпалива, літрів. 6250
Показник ефективності

1.

Придбання 
дизпалива для 
оперативного 

резерву

Оплата за 
дизпаливо для 

закладення його 
в оперативний 

резерв
Середня вартість 1-го літру дизпалива, грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

30,4

Наповнення 
оперативного 

резерву

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



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
використання коштів для створення оперативного резерву для очищення вулиць і доріг 

Стрийської територіальної громади на 2021 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2021 рік Усього витрат на виконання 
програми

Усього 190,0 190,0
у тому числі
обласний бюджет
міський бюджет 190,0 190,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування
кошти не бюджетних джерел

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому управлінню та щорічно фінансовому управлінню та 

відділу економіки Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не пізніше, 
ніж через місяць після завершення року.

При уточненні міського бюджету відповідно вносяться зміни до Програми.

Секретар міської ради Мар'ян Берник




