
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року  Стрий № 865

«Про виконання програми створення 
оперативного резерву для очищення 
вулиць і доріг Стрийської 
територіальної громади на 2021 рік».

Керуючись пп. в п.10 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 2021 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.Дмитришина.

Міський голова                                                    Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 6 

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:
            - Назва Програми_ Програма створення оперативного резерву для очищення вулиць і доріг Стрийської 
територіальної громади на 2021 рік

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 804 від 23.12.2021р.
- Заплановане фінансування, грн.   190000,00
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради, Стрийський міський комбінат 

комунальних підприємств.
- Мета  Програми - забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, забезпечення належного утримання доріг місцевого 

значення на території Стрийської територіальної громади в зимовий період протягом 2021-2022 років.
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 
дизпалива для 
оперативного резерву

0218110 2210 190000,0 2021 рік Фінансування заходів 
із придбання 
дизпалива для 
оперативного резерву

0218110 2210 174750,0

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

174,75 Тис. грн. 174,75
*- 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 придбання 

дизпалива для 
закладення його в 

оперативний резерв

Грн. 190000,0 190000,0 174750,0 174750,0 15250,0 15250,0

1.1 Придбання дизпалива 
для закладення його в 
оперативний резерв

Грн. 190000,0 190000,0 174750,0 174750,0 15250,0 15250,0

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
2 Показники затрат Грн. 190000,0 190000,0 174750,0 174750,0 15250,0 15250,0
Відхилення у п.1.1 виникло у зв’язку з тим, що закупівельна цінадизельного палива була нижчою ніж закладалася. 

У зв’язку із тим, що некласифіковані події спричинені факторами природного характеру є непередбачуваними,тому сили і засоби 
міського комбінату комунальних підприємств повинні адекватно і вчасно реагувати на них. В зв’язку із тим, пропоную і у подальшому 
закладати кошти для накопичення оперативного резерву.

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

Начальник відділу обліку і звітності Н. Салада     


