
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVIII СЕСІЯ, VIIІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року            Стрий                      № 969

Про виконання цільової Програми захисту 
населення і території від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 
Стрийської  міської територіальної громади за 2021 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 

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити   звіт про виконання  цільової  Програми 
захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на території Стрийської міської 
територіальної громади за 2021 рік згідно додатку.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
першого заступника міського голови М. Дмитришина  та постійну 
комісію міської ради з питань інвестицій, фінансів та планування 
бюджету (С.КОВАЛЬЧУК).

 Міський голова                                                                     Олег КАНІВЕЦЬ 

 



1. Паспорт цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на території Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік (надалі – Програма).

1
Ініціатор розроблення 
програми

8 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області

2
Дата, номер документа 
про затвердження 
програми

№171  від   25 лютого 2021 року

3 Розробник програми 6 ДПРЗ ГУ ДСНС у Львівській області.

4 Відповідальний 
виконавець програми

Виконавчий комітет Стрийської міської ради,
6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області

5 Учасники програми
8 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, 
відділ з питань надзвичайних ситуацій,  цивільного 
захисту  населення та оборонно-мобілізаційної роботи  
виконавчого комітету Стрийської міської ради

 6 Термін реалізації 
програми 2021 рік

7 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконання 
програми

 
Міський

8

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього –  тис. 
грн., у тому числі:
коштів Стрийської міської 
територіально громади

290,0 тис. гривень

 

 

 





Додаток 6 
до Порядку розроблення обласних 
(бюджетних) цільових програм, моніторингу 
та звітності щодо їх виконання

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 
1. Основні дані:
- Назва Програми"Цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
   характеру на території  Стрийської міської  територіальної громади на 2021 рік".
- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 171 від 17.02.2021р.,№492 від29.07.21р.,№680від11.11.2021р.
- Заплановане фінансування, 290000,00грн.;
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)- 6 ДПРЗ 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 КФКВ КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата 
проведення

Назва, зміст 
заходу КФКВ КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), грн

1 Придбання: Котла 

твердопаливного 

Верен КТВ - 150а

0219800 3220

181200

2021 рік Придбання: Котла 
твердопаливного 
Верен КТВ - 150а

0219800 3220

        181200

2 Запобіжного 
клапана 2 бар 11/4, 
виробник Afriso

2620 4731,81 Запобіжного 
клапана 2 бар 11/4, 
виробник Afriso

2620 4731,81

3 засувки 
«Батерфляй» 
(Ру=16,Т=-10.+110 
С) Диск чугун 
ZETKAMA

2620 6818,48 засувки 
«Батерфляй» 
(Ру=16,Т=-10.+110 
С) Диск чугун 
ZETKAMA

2620 6818,48

4 фільтр осадковий 
фланцевий  Ду 65 

2620 2924,27 фільтр осадковий 
фланцевий  Ду 65 

2620 2924,27



ZETKAMA ZETKAMA
5 фланець сталевий 

ДУ 65 Ру 16
2620 4325,44 фланець сталевий 

ДУ 65 Ру 16
2620 4325,44

6 промислові 
секційні ворота 
ProTrend 
3700х3600 мм

3220 90000,00 промислові 
секційні ворота 
ProTrend 3700х3600 
мм

3220 90000,00

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці 

виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1. Придбання: Котла 

твердопаливного Верен 

КТВ - 150а

штуки один 177799,20 ТОВ «ВЕРЕНЕКОТЕХНІК»

2 Придбання: Запобіжного 
клапана 2 бар 11/4, 
виробник Afriso

штуки один 4731,81 ТОВ «ВЕРЕНЕКОТЕХНІК»

3 Придбання: засувки 
«Батерфляй» (Ру=16,Т=-
10.+110 С) Диск чугун 
ZETKAMA

штуки чотири 6818,48 ТОВ «ВЕРЕНЕКОТЕХНІК»

4 Придбання: фільтр 
осадковий фланцевий  Ду 
65 ZETKAMA

штуки один 2924,27 ТОВ «ВЕРЕНЕКОТЕХНІК»

5 Придбання: фланець 
сталевий ДУ 65 Ру 16

штуки чотирнадцять 4325,44 ТОВ «ВЕРЕНЕКОТЕХНІК»

6 Придбання: промислові 
секційні ворота ProTrend 
3700х3600 мм

штуки один 90000,00 ТзОВ» СТАНКОР+»

*- 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 міської 
(бюджетної) програми на 

звітний період, грн.

Виконано за звітний період, 
грн. Відхилення

у тому числі: у тому числі: у тому числі:
№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

усього
загальний 

фонд
спец. 
фонд

усього
загальни
й фонд

спец. 
фонд

усього
загальни
й фонд спец. фонд

Завдання 1
Покращення умов праці співробітників пожежно-рятувального підрозділу та забезпечить надійне функціонування будівлі підрозділу під час осінньо-зимового період
1. Захід 1

Придбання :
Придбання: 
котла 
твердопаливн
ого Верен 
КТВ - 150а

Показник 
затрат:
вартість котла, 
в.грн

Показник 
продукту:
кількість 
котлів, в шт..

штук

1

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 

від 

09.08.2021р.

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 

від 09.08.2021р

181200,00

181200,00

181200,00

181200,00

0

0

177799,20

177799,20

177799,20

177799,20

0

0

3400,80

3400,80

3400,80

3400,80

0

0



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

2 Захід 2
Придбання :
Запобіжного 
клапана 2 бар 
11/4, виробник 
Afriso

Показник 
затрат:
вартість 
Запобіжного 
клапана 2 бар 
11/4, виробник 
Afriso
, в грн

Показник 
продукту:
кількість 
Запобіжних 
клапанів 2 бар 
11/4, виробник 
Afriso, в шт..

шту

1

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

4731,81

4731,81

0

0

4731,81

4731,81

0

0

0

0

4731,81

4731,81

0

0

0

0

0

0



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

3 Захід 3
Придбання : 
засувки 
«Батерфляй» 
(Ру=16,Т=-
10.+110 С) 
Диск чугун 
ZETKAMA

Показник 
затрат:
вартість 
засувки 
«Батерфляй» 
(Ру=16,Т=-
10.+110 С) 
Диск чугун 
ZETKAMA
, в грн

Показник 
продукту:
кількість 
засувки 
«Батерфляй» 
(Ру=16,Т=-
10.+110 С) 
Диск чугун 
ZETKAMA, в 
шт..

штук

4

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 09.08.2021р

6818,48

6818,48

0

0

6818,48

6818,48

0

0

0

0

6818,48

6818,48

0

0

0

0

0

0



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

4 Захід 4
Придбання : 
фільтр 
осадковий 
фланцевий  Ду 
65 ZETKAMA

Показник 
затрат:
вартість 
фільтр 
осадковий 
фланцевий  Ду 
65 ZETKAMA

, в грн

Показник 
продукту:
кількість 
фільтр 
осадковий 
фланцевий  Ду 
65 
ZETKAMA, в 
шт..

штук

1

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

2924,27

2924,27

0

0

2924,27

2924,27

0

0

0

0

2924,27

2924,27

0

0

0

0

0

0

5 Захід 5
Придбання : 
фланець 
сталевий ДУ 

штук Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

4325,44 0 4325,44 0 0 4325,44 19,22 0 19,22



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

65 Ру 16

Показник 
затрат:
вартість 
фланець 
сталевий ДУ 
65 Ру 16
, в грн

Показник 
продукту:
кількість 
фланець 
сталевий ДУ 
65 Ру 16
, в шт.. 14

Накладна№48 
від 09.08.2021р

.Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

4325,44 0 4325,44 0 0 4325,44 19,22 0 19,22



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

6 Захід 6
Придбання : 
Ворота 
промислові 
секційні 
ворота 
ProTrend 
3700х3600 мм

Показник 
затрат:
вартість 
Ворота 
промислові 
секційні 
ворота 
ProTrend 
3700х3600 мм, 
в .грн

Показник 
продукту:
кількість 
Ворота 
промислові 
секційні 
ворота 
ProTrend 
3700х3600 мм
, в шт..

штук

1

Договір№1265

/21 від 

23.12.2021р.

Накладна№С1
265/21 від 
24.12.2021р.

Договір№1265

/21 від 

23.12.2021р.

Накладна№С1
265/21 від 
24.12.2021р.

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

0

0

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

0

0

0

0

0

0

0

0



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
1. Захід 1

Придбання :
Придбання: 
котла 
твердопаливн
ого Верен 
КТВ - 150а

штук Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 

від 

09.08.2021р.

181200,00 181200,00 0 177799,20 177799,20 0 3400,80 3400,80 0

2. Захід 4
Придбання : 
фільтр 
осадковий 
фланцевий  Ду 
65 ZETKAMA

штук Договір№0608

/21-1 від 

06.08.2021

Накладна№48 
від 
09.08.2021р.

4325,44 0 4325,44 0 0 4306,22 19,22 0 19,22

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
показник

3. ефективності
показник

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
показник



№ 
з/
п

Показники Одиниц
я виміру

Джерело 
інформації

Затверджено паспортом міської 
(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

загальни
й фонд

спец. 
фонд

загальни
й фонд спец. фонд

4. якості
показник

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
показник

5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми
Згідно процедури проведення за купівель виробником було зменшено вартість товару.

Завдання 2 
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 пожежно-рятувальної служби 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 
зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу.

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта цільової  програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природнього характеру Стрийської міської територіальної громади  на 2021 рік.

В.о.керівника установи - 
головного розпорядника коштів _______________Остап ПРУДИВУС

Завідувач відділення економіки і фінансів                  _______________Наталія ГРОС


