
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року  Стрий                 № 863

Про виконання цільової 
програми «Народ і армія – 
єдині»щодо підтримки особового 
складу військової частини А 2847 
під час виконання бойових 
завдань в зоні проведення ООС 
на Сході України

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 цільової програми «Народ і армія – єдині» 
щодо підтримки особового складу військової частини А 2847 під час виконання 
бойових завдань в зоні проведення ООС на Сході Україниза 2021 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови (М.Дмитришин) та на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми
1. Основні дані:

           - Назва Програми«Народ і армія – єдині»
- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 167 від 25 лютого 2021р.
- Заплановане фінансування, грн.   291 000,00
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    військова частина А2847
- Мета  Програми –підвищення рівня бойової готовності частини до виконання бойових завдань в зоні ООС на Сході України, зміцнення 

морально-психологічної готовності військовослужбовців в ході несення бойового чергування по охороні повітряного простору України, 
покращення медичного забезпечення по збереженню здоров’я та життя військовослужбовців, інженерного вдосконалення бойових позицій  зенітно-
ракетних комплексів.

2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст заходу КПКВ 

КТМБ КЕКВ
Плановане 
фінансування, 
грн

Дата 
проведен
ня

Назва, зміст заходу КПКВ 
КТМБ

КЕК
В

Фактичне 
фінансування 
(касові 
видатки), грн

1 Придбання електроінструментів, 
засобів малої механізаціїї для 

відновлення техніки та озброєння в 
польових умовах

2101020 2210 143 000,00 2021 рік Придбання електроінструментів, 
засобів малої механізаціїї для 

відновлення техніки та озброєння в 
польових умовах

2101020 2210 143 000,00

2 Матеріально-
технічнезабезпеченняроботиофіцерів  
штабу та оперативнихчергових   на 
польовому командному   пункті полку

2101150 3110 69000,00 2021 рік Матеріально-
технічнезабезпеченняроботиофіцерів  
штабу та оперативнихчергових   на 
польовому командному   пункті полку

2101150 3110 69000,00

3 Медичнезабезпечення по 
збереженнюздоровя та 

життяособового складу полку

2101020 2220 17000,00 2021 рік Медичнезабезпечення по 
збереженнюздоровя та 

життяособового складу полку

2101020 2220 17000,00

4 Морально-психологічне забезпечення 
військовослужбовців під час 

виконання бойових завдань в зоні 
ООС

2101020 2210 62000,00 2021 рік Морально-психологічне забезпечення 
військовослужбовців під час виконання 

бойових завдань в зоні ООС

2101020 2210 62000,00

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 



№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *

291,0 Тис. грн. 291,0
*- 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

Оди-
ницяв
имі-
ру

Дже-
релоін

фо-
рмації усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

усього загальний 
фонд

спец. 
фонд

Завдання 1
1. Показник затрат 291000,00 291000,00 291000,00 291000,00 0,00 0,00
1 Придбання бензокос, 

інвенторів, паяльних станцій, 
компресорів, кутових 
шліфмашинок, дрилів, драбин, 
тачок, дизель-генераторів

грн. 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00

1.1 Придбання ноутбуків грн. 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00
Придбання медичних 
термометрів безконтактних, 
пульсоксиметрів, механічних 
тонометрів та медичного 
небулайзер-інгалятора 
компресорного.

грн. 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00

Придбання телевізорів, 
телевізійних приймачів, 
виготовлення банерів 
«Захисник Вітчизни» та 
стендів «Захисник України-
священний обов’язок 
кожного»

грн. 62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00

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

Помічник командира з фінансово-екомічної роботи
начальник фінансово-економічної служби М. Пістракевич


