
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХ СЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 15 грудня 2022 р.       Стрий                           № 1444
 
«Про внесення змін до Програми використання 
коштів для накопичення матеріально-технічних 
засобів у місцевому резерві цивільного захисту 
Стрийської міської ради на 2022 рік».

Відповідно до п/п.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» і п/п.15 п.2 ст.19 розділу ІІІ Кодексу цивільного захисту України, на 
виконання п.5 «Порядку створення і використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775,Законом України "Про 
затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в 
Україні",постановою Кабінету Міністрів України №252 від 11.03.2022р. "Деякі 
питання формування та виконання бюджетів у період воєнного стану" та з метою 
цільового використання коштів місцевого бюджету, виділених на попередження і 
ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій та території Стрийської 
територіальної громади міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми використання коштів для накопичення 
матеріально-технічних засобів у місцевому резерві цивільного захисту Стрийської 
міської ради на 2022 рік (далі Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Л. Коваль) 
проводити фінансування згідно внесених змін по КПКВКМБ 0218110.

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

Міський голова                                                      Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено
Міський голова
_______________ О.Канівець
«_15_» _грудня_ 2022 рік

ПРОГРАМА

використання коштів для накопичення матеріально-технічних
засобів у місцевому резерві цивільного захисту 

Стрийської міської ради на 2022 рік

Погоджено Погоджено
Голова постійної комісії з питань Перший заступник
планування, фінансів, бюджету та міського голови
соціально-економічного розвитку
Стрийської міської ради ____________ М.Дмитришин
____________ С.Ковальчук
«____»____________ 2022 рік «____»____________ 2022 рік

Погоджено Погоджено
Начальник фінансового Начальник відділу 
управління Стрийської міської ради економічного розвитку та 

стратегічного планування
_______________ Л.Коваль виконавчого комітету
 «____»____________ 2022 рік Стрийської міської ради

М.П. ______________ Г.Калинович
«____»____________ 2022 рік

Начальник відділу з питань
НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної 
роботи виконавчого комітету
Стрийської міської ради
_______________ Є.Харик
«____»____________ 2022 рік

м. Стрий
2022 рік



І. ПАСПОРТ

Програми використання коштів для накопичення матеріально-технічних 
засобів у місцевому резерві цивільного захисту Стрийської міської ради на 2022 рік

(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми __виконавчий комітет Стрийської міської ради__

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми № 867 від 27.01.2022 р.

3. Розробник програми ___виконавчий комітет Стрийської міської ради___

5. Відповідальний виконавець програми виконавчий комітет Стрийської міської ради

7. Термін реалізації програми ________2022 рік________

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, ________________12655,0 тис. грн..______________
у тому числі:

9.1. коштів міського бюджету _________12655,0 тис. грн.._____

ІІ. Основні фактори ризику виникнення надзвичайних ситуацій 
на території міста Стрия

Для району басейну рік Дністер і Стрий характерним є виникнення сильних вітрів та 
шквалів, які дуже часто пошкоджують лінії електропередач, електрозв’язку та житлові будинки.

Наявність підприємств різноманітної промисловості, в тому числі й з небезпечними 
видами виробництва, значної кількості транспортних комунікацій, а також значна зношеність 
виробничого, житлово-комунального та водопровідно-каналізаційного господарства,  створюють 
досить складну техногенно-екологічну обстановку на території міста.

Також часті загоряння в екосистемах громади можуть призвести до розповсюдженню 
вогню на житлові господарства та будинки.

Наявність на території Стрийської територіальної громади залізничних колій, по яких 
перевозяться небезпечні хімічні речовини зобов’язує виконавчий комітет міської ради 
прогнозувати ризик виникнення можливої надзвичайної ситуації з виливом небезпечної хімічної 
речовини. Для оперативного реагування у разі загрози або виникнення цієї надзвичайної ситуації 
є необхідність придбання засобів індивідуального захисту, зокрема протигазів та респіраторів у 
відповідності до Програми накопичення за рахунок міського бюджету засобів радіаційного  та 
хімічного захисту для забезпечення ними населення і особового складу невоєнізованих 
формувань цивільного захисту міста Стрия на 2014 – 2023 роки, затвердженої рішенням сесії 
міської ради від 20 грудня 2013 року № 409.

Враховуючи військову агресію та надання електропостачання з перебоями вносяться 
відповідні зміни для оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру, або їх попередження. 

ІІІ. Мета Програми

Метою даної Програми є чітке визначення розмірів коштів міського бюджету 2022 року, 
для накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому резерві Стрийської міської ради та 
забезпечення для цього необхідного фінансування. Враховуючи воєнний стан та потребу у 
матеріально-технічних засобах як для Стрийської територіальної громади так і для силових 
структур району мета даної програми визначає розмір коштів міського бюджету на 2022 рік для 
задоволення їх потреб щодо виконання покладених на них завдань.



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської програми
використання коштів для накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому резерві

цивільного захисту Стрийської міської ради на 2022 рік
№ 
з/п

Назва завдання Перелік заходів 
завдання

Показники витрат заходу, один. 
виміру

Виконавець, 
заходу, 

показника

Джерела** Обсяги, 
тис. грн..

Очікуваний 
результат

Показники затрат

1.

Придбання 
медикаментів 

для закладення в 
міський резерв

Оплата 
медикаментів для їх 
закладення в міський 

резерв

Витрати на придбання медикаментів для 
їх закладення в міський резерв

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 45,0

Покращення 
захисту населення

Показники затрат
Витрати на придбання бензину для 

закладення його в матеріальний резерв 22,0

Показник продукту
Закупівля бензину, літрів. 400
Показник ефективності

2.

Придбання 
бензину 

(талонів) для 
поповнення 

матеріального 
резерву 

Оплата за бензин 
(талони) для 

закладення його в 
матеріальний резерв

Середня вартість 1-го літру бензину, грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

55,0

Поповнення 
матеріального 

резерву 

Показники затрат
Витрати на придбання дизпалива для 

закладення його в матеріальний резерв 48,0

Показник продукту
Закупівля дизпалива, літрів. 840
Показник ефективності

3.

Придбання 
дизпалива 

(талонів) для 
поповнення 

матеріального 
резерву

Оплата за дизпаливо 
(талони) для 

закладення його в 
матеріальний резерв

Середня вартість 1-го літру дизпалива, 
грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

57,0

Поповнення 
матеріального 

резерву

Показники затрат
Витрати на придбання листів шиферу для 

закладення його в матеріальний резерв 30,0

Показник продукту
Закупівля шиферу, листів. 85
Показник ефективності

4.

Придбання 
листів шиферу 
для поповнення 
матеріального 

резерву

Оплата за шифер 
для закладення його 

в матеріальний 
резерв

Середня вартість листа шиферу, грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

350,0

Поповнення 
матеріального 

резерву

Показники затрат

5.

Придбання заліза 
покрівельного 

для поповнення 
матеріального 

Оплата за заліза 
покрівельного для 
закладення його в 

матеріальний резерв

Витрати на придбання заліза 
покрівельного для закладення його в 

матеріальний резерв 

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 30,0

Поповнення 
матеріального 

резерву



Показник продукту
Закупівля заліза покрівельного, листів. 75

Показник ефективності

резерву

Середня вартість листа заліза 
покрівельного, грн. 400,0

Показник продукту 11,0
Закупівля засобів індивідуального захисту 

(дозиметрів), одиниць 2

Показник ефективності
6. Придбання 

дозиметрів
Оплата за 
дозиметри 

Середня вартість дозиметру, грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

5500,0

Поповнення 
матеріального 

резерву

Показники затрат
Витрати на придбання дизпалива та 
бензину для передачі їх Стрийському 
управлінню поліції ГУНП у Львівській 

області

110,0

Показник продукту

Закупівля дизпалива та бензину, літрів. 750 (1750)
Показник ефективності

7.

Придбання бензину 
та дизпалива 
(талонів) для 

передачі їх 
Стрийському 

управлінню поліції 
ГУНП у Львівській 

області 

Оплата за бензин та 
дизпаливо (талони) для 

передачі їх 
Стрийському 

управлінню поліції 
ГУНП у Львівській 

області

Середня вартість 1-го літру дизпалива, 
грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

44,0 (44,0)

Передача талонів 
на дизпаливо та 

бензин  
Стрийському 

управлінню поліції 
ГУНП у Львівській 

області

Показники затрат

8.

Придбання 
програмно-
апаратних 

комплексів (блоків 
оповіщення 

універсальних 
(БОУ-400)

Оплата за придбані 
програмно-апаратні 

комплекси (блоки 
оповіщення 

універсальні БОУ-
400)

Витрати на придбання програмно-
апаратних комплексів, кінцевого 

обладнання та сучасних сигнально-
гучномовних пристроїв для оповіщення 
(закупівля обладнання, устаткування, 
матеріалів, робіт та послуг)(блоків 
оповіщення універсальних БОУ-400)

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 387,5

Покращення 
передачі сигналів 

оповіщення по 
місту 

Показники затрат

9.

Виконання робіт по 
встановленню та 

налаштуванню 
програмно-
апаратних 

комплексів (БОУ-

Оплата за виконані 
роботи

Витрати за виконані роботи по 
встановленню та налаштуванню 

програмно-апаратних комплексів (БОУ-
400) та об’єктових систем оповіщення, 

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 128,5

Покращення 
передачі сигналів 

оповіщення по 
місту



експлуатаційно-технічне обслуговування 
систем оповіщення

Показник ефективності

400) та об'єктових 
систем оповіщення, 

експлуатаційно-
технічне 

обслуговування 
систем оповіщення

Середня вартість встановлення та 
налаштування блоків оповіщення 

універсальних та об’єктових систем 
оповіщення, експлуатаційно-технічне 

обслуговування систем оповіщення, тис. 
грн.

10,0

Показники затрат
10.

Придбання 
кранів запірної 

арматури 

Оплата за крани 
запірної арматури Витрати за крани запірної арматури

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 10,0

Поповнення 
матеріального 

резерву

Показники затрат
11.

Придбання 
пиломатеріалів 
(брусу та дошки 

обрізної)

Оплата за 
пиломатеріали(брусу 
та дошки обрізної) Витрати за пиломатеріали (брус та 

дошка обрізна)

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 25,0

Поповнення 
матеріального 

резерву

Показники затрат
Витрати за блоки комутації інформації БКІ-

01 115,0

Показники продукту
Закупівля блоків комутації інформації БКІ-

01 од. 10

Показник ефективності

12.

Придбання 
блоків комутації 
інформації БКІ-

01

Оплата за блоки 
комутації 

інформації БКІ-01

Середня вартість блока комутації 
інформації БКІ-1, тис. грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

11,5

Покращення 
передачі сигналів 

оповіщення по 
місту

Показники затрат
Витрати за виконані роботи по 

встановленню та налаштуванню блоків 
комутації інформації БКІ-01та  

експлуатаційно-технічне обслуговування 

33,0

Показник ефективності
13.

Виконання робіт по 
встановленню та 

налаштуванню 
блоків комутації 

інформації БКІ-01, 
експлуатаційно-

технічне 
обслуговування 

Оплата за виконані 
роботи

Середня вартість встановлення та 
налаштування блоків комутації 

інформації БКІ-01, експлуатаційно-

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

3,3

Покращення 
передачі сигналів 

оповіщення по 
місту



технічне обслуговування, тис. грн.

Показники затрат
Витрати за блоки безперебійного живлення 

та акумуляторні батареї 99,0

Показники продукту
Закупівля блоків безперебійного живлення, 

од. 18

Закупівля акумуляторних батарей, од. 6
Показник ефективності

Середня вартість блока безперебійного 
живлення, тис. грн. 4,8

14.

Придбання 
блоків 

безперебійного 
живлення для 
мережевого 

обладнання та 
акумуляторних 

батарей для 
БОУ

Оплата за блоки 
безперебійного 
живлення для 
мережевого 

обладнання та 
акумуляторні 

батареї для БОУ

Середня вартість акумуляторної батареї 
для БОУ, тис. грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

2,1

Забезпечення 
безперебійної 

роботи 
мережевого 

обладнання та 
блоків оповіщення 

універсальних

Показники затрат

Витрати за виконані роботи по 
встановленню та налаштуванню блоків 

безперебійного живлення та 
акумуляторних батарей, експлуатаційно-

технічне обслуговування

21,0

Показник ефективності
15.

Виконання робіт по 
встановленню та 

налаштуванню 
блоків 

безперебійного 
живлення та 

акумуляторних 
батарей, 

експлуатаційно-
технічне 

обслуговування 

Оплата за виконані 
роботи

Середня вартість встановлення та 
налаштування блоку безперебійного 

живлення, заміна акумуляторної батареї, 
експлуатаційно-технічне обслуговування, 

тис. грн.

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

3,0

Покращення 
передачі сигналів 

оповіщення по 
місту

Показники затрат

16.

Проведення 
поточного 

ремонту та 
монтажу 
об’єктової 
системи 

оповіщенняу 
с.Миртюки

Оплата за 
проведений 

поточний ремонт 
та монтаж 

об’єктової системи 
оповіщення

Витрати за проведений поточний ремонт 
та монтаж об’єктової системи 

оповіщення

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

20,0

Покращення 
захисту 

працівників 



Показники затрат

17.

Придбання тари 
(бочок) для 
зберігання 

нафтопродуктів

Оплата за 
придбанутару 

(бочок) для 
зберігання 

нафтопродуктів

Витрати за придбанутару (бочок) для 
зберігання нафтопродуктів, тис. грн..

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет 20,0

Забезпечення 
зберігання 

нафтопродуктів 
наливом

Показники затрат

18.

Придбання 
генераторів для 

забезпечення 
безперебійної 

роботи об’єктів 
громади

Оплата за придбані 
генератори

Витрати за придбані генератори, тис. 
грн..

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

9400,0

Забезпечення 
роботи об’єктів 

громади

Показники затрат

19.

Придбання 
паливо-

мастильних 
матеріалів 

(талонів) для 
забезпечення 

роботи 
генераторів

Оплата за придбані 
паливо-мастильні 

матеріали (талони) 
для забезпечення 

роботи генераторів
Витрати за придбані паливо-мастильні 

матеріали (талони), тис. грн..

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

2000,0

Забезпечення 
роботи придбаних 

генераторів

Показники затрат

20.
Закупівля 

одноразового 
посуду

Оплата за 
придбаний 

одноразовий посуд Витрати за придбаний одноразовий 
посуд, тис. грн..

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

25,0

Забезпечення 
посудом пунктів 

незламності

Показники затрат

21.
Закупівля цукру, 

солодощів та 
чаю 

Оплата за придбані 
солодощі, цукор, чай

Витрати за придбані солодощі, цукор, 
чай, тис. грн..

Виконавчий 
комітет 

Стрийської 
міської ради

Міський 
бюджет

75,0

Забезпечення 
продуктами 

пунктинезламності

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



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
використання коштів для накопичення матеріально-технічних засобів у місцевому резерві

цивільного захисту Стрийської міської ради на 2022 рік
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2022 рік Усього витрат на виконання 

програми
Усього 12655,0 12655,0
у тому числі
обласний бюджет
міські бюджети 12655,0 12655,0
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 

Стрийської міської ради та відділу економічного розвитку та стратегічного планування 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 ради Мар’ян БЕРНИК




