
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 27 січня 2022 року  Стрий № 866

«Про виконання програми використання 
коштів для накопичення матеріально-
технічних засобів у місцевому резерві 
цивільного захисту Стрийської міської 
ради на 2021 рік».

Керуючись п.16 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
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Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:
            - Назва Програми_Програма використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту 
Стрийської міської ради на 2021 рік.

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 103 від 28.01.2021р.
- Заплановане фінансування, грн.   237000,00
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та  цивільного захисту населення, оборонної і мобілізаційної роботи.
- Мета  Програми -   оперативне реагування у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій на території міста.
2. Виконання заходів і завдань Програми

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
№
 
з/
п

Назва, 
зміст 
заходу

КП
КВ 
КТ
МБ

КЕ
КВ

Планов
ане 
фінансу
вання, 
грн

Дата 
провед
ення

Назва, 
зміст 
заходу

КП
КВ 
КТ
МБ

КЕ
КВ

Фактич
не 
фінансу
вання 
(касові 
видатки
), грн

Фінансув
ання 
заходів із 
придбан
ня 
матеріал
ьно-
технічни
х засобів 
для 
накопиче
ння їх в 
місцевом
у резерві 
до норм і 
обсягів, 
визначен
их його 
номенкл
атурою

0218
110

221
0

237000,0 2021 рік Фінансув
ання 
заходів із 
придбан
ня 
матеріал
ьно-
технічни
х засобів 
для 
накопиче
ння їх в 
місцевом
у резерві 
до норм і 
обсягів, 
визначен
их його 
номенкл
атурою

0218
110

221
0

214093,48

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними 
витратами 

№ 
з/п

Витрачені 
кошти

Одиниці 
виміру Кількість Сума 

витрат Контрагент *
214,09 Тис. грн. 214,09

*- 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 ліквідацію 
надзвичайних ситуацій Грн. 237000,0 237000,0 214093,48 214093,48 22906,52 22906,52

1.1 Придбання медикаментів 
для закладення в міський 

резерв
Грн. 40000,0 40000,0 39986,7 39986,7 13,3 13,3

1.2 Придбання протигазів 
(масок повних і фільтрів) 

та респіраторів 
Грн. 45000,0 45000,0 44832,78 44832,78 167,22 167,22

1.3 Придбання бензину для 
поповнення 

матеріального резерву
Грн. 25000,0 25000,0 24030,00 24030,00 970,0 970,0

1.4 Придбання дизпалива 
для поповнення 

матеріального резерву
Грн. 55000,0 55000,0 53244,00 53244,00 1756,0 1756,0

1.5 Придбання листів 
шиферу для поповнення 
матеріального резерву

Грн. 10000,0 10000,0 0,00 0,00 10000,0 10000,0

1.6 Придбання заліза 
покрівельного для 

поповнення 
матеріального резерву

Грн. 10000,0 10000,0 0,00 0,00 10000,0 10000,0

1.7 Придбання засобів 
індивідуального захисту 

(комбінезони 
біологічного захисту 

(разові) маски одноразові 
та дезінфікуючі засоби і 

інше)

Грн. 52000,0 52000,00 52000,00 52000,00 0,0 0,0



№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру

Джере
ло 

інфор
мації

Затверджено паспортом (бюджетної) 
програми на звітний період, грн. Виконано за звітний період, грн. Відхилення

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

усього
у тому числі:

загальний 
фонд спец. фонд загальний 

фонд спец. фонд загальний 
фонд спец. фонд

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
2 Показники затрат Грн. 237000,0 237000,0 214093,48 214093,48 22906,52 22906,52
Відхилення у пп.1.1 -1.4 виникло у зв’язку з тим, що закупівельна ціна медикаментів, засобів індивідуального захисту, бензину та дизпалива була 
нижчою ніж закладалася. Пп.1.5 та 1.6 не виконано в зв’язку з реформуванням управлінських компаній.

У зв’язку із тим, що надзвичайні ситуації та некласифіковані події спричинені як факторами природного так і техногенного 
характеру є непередбачуваними,тому сили і засоби цивільного захисту повинні адекватно і вчасно реагувати на них. В зв’язку із тим, що 
ліквідація цих наслідків може бути частково прогнозована пропоную і у подальшому закладати кошти для накопичення матеріально-
технічного резерву служб цивільного захисту.

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

Начальник відділуобліку і звітності Н. Салада


