Додаток 1

Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми
за І півріччя 2021 року
Основні дані:
- назва Програми: Комплексна програма "Безпечна Львівщина" на 2021-2025 роки;
- номер та дата рішення про прийняття Програми: №84 від 16.03.2021 р.;
- номер та дата рішення про внесення останніх змін до Програми: №127 від 27.04.2021 р.;
- заплановане фінансування з обласного бюджету, грн: 39 394 400,00;
- розпорядник коштів (виконавець Програми): Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації;
відпоаідальні виконавці: департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головне управління ДСНС України у Львівській області, 2 Спеціальний центр
швидкого реагування ДСНС України, Центральна рятувально-водолазна служба у Львівській області, територіальні громади Львівської області, військові частини А2196, А0363, А2122, А2678,
А0780, А2556, А4324, А2166, А2602, А1524, А4623, А0284, А1277, А0583, А2736, А1666, А3358, А2299, А0223, А4520, А1124, А1587, А0510, А1145-Л, К1412, А2719, А2847, А2943, А3817, А0807,
А2595, А0508, А3913, А1108, А0998, А2562, А2615, А3211, А4150, А4623, А4623/Б, А2847, А3420, А3394, А1463, А1859, А1822, А2678, Т0200, Т0410, Т0110, Львівський обласний територіальний
центр комплектування та соціальної підтримки, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військовий коледж сержантського складу Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 11 комендатура охорони та обслуговування військової частини А0780, 1240 Центр забезпечення реалізації договорів про скорочення
озброєнь, Західне територіальне управління внутрішнього аудиту, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, 16 регіональна військово-лікарська комісія, 58 будинок офіцерів,
Відділення спеціальних кореспондентів Міністерства оборони України (м. Львів), 4762 Головне військове представництво замовника Міністерства оборони України, Навчально-спортивна база
літніх видів спорту, Західний територіальний відділ пожежної безпеки, Управління військових сполучень на Львівській залізниці, Комендатура військових сполучень залізничної дільниці, станції та
аеропорту Львів, Західний територіальний юридичний відділ Міністерства оборони України, Західний територіальний відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Львівський територіальний
архівний відділ галузевого державного архіву Міністерства оборони України, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, Військова прокуратура Львівського
гарнізону, Квартирно-експлуатаційний відділ міста Львова, Центр медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування «Трускавецький», Навчально-спортивна база зимових видів спорту
«Тисовець» Міністерства оборони України, Західний відділ державного технічного нагляду управління Державного технічного нагляду Збройних сил України; військові частини 1468, 1487, 1565,
2144, 2418, 2522, 9507 Державної прикордонної служби України; Західне територіальне управління Національної гвардії України, військові частини 3002, 3007, 3080, 4114 Національної гвардії
України; Управління Служби безпеки України у Львівській області; Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції; Управління Держспецзв’язку у Львівській
області; Головне управління Національної поліції у Львівській області; Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції; Львівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС України; Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України; Львівський науково-дослідний
інститут судових експертиз Міністерства юстиції України; Філія Державної установи «Центр пробації» у Львівській області; прокуратура Львівської області; Державна установа «Територіальне
медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»; Територіальне управління Служби судової охорони у Львівській області; Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності ДСНС України; комунальне підприємство Львівської обласної ради «Охорона та захист Львівщини».
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1. Створення необхідного регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт і надання термінової допомоги постраждалому населенню.
2. Підвищення готовності регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення до виконання завдань за призначенням, удосконалення та розвиток мереж оповіщення і зв’язку
цивільного захисту області.
3. Забезпечення реалізації, у межах законодавства, державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема, комплексне розв’язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних
об’єктах, попередження нещасних випадків, пошук і рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об’єктами в інтересах окремої людини та жителів
області загалом.
4. Приведення в готовність до використання за призначенням пункту управління цивільного захисту.
5. Забезпечення підрозділів територіальної оборони Львівської області засобами зв’язку при їх приведенні в готовність до виконання завдань за призначенням.
6. Ефективне виконання завдань, спрямованих на виявлення, усунення та протидію загрозам національній безпеці України, запобігання та недопущення порушень державного кордону та протидії
захоплення території ззовні.
7. Підвищення готовності пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та некласифікованих подій техногенного та природного характеру.
8. Створення та функціонування у визначених територіальних громадах області центрів безпеки та місцевих пожежних команд, підвищення готовності пожежно-рятувальних підрозділів Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
та некласифікованих подій техногенного та природного характеру.
9. Посилення діяльності та створення умов для забезпечення надійного захисту території області, удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення ефективного виконання
покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
10. Удосконалення форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах та підвищення рівня дорожньої дисципліни. Попередження, виявлення та фіксації правопорушень, зокрема у сфері
безпеки дорожнього руху.
11. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування від кібератак.
12. Своєчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинців та схем Інтернет-шахрайства.

тис. грн

Назва, зміст
завдання, заходу

КЕКВ

Фінансові
джерела

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Профінансовано за І
півріччя 2021 року

Касові видатки за
І півріччя 2021
року

1166,54

1166,54

1166,54

1166,54

Кредиторська
заборгованість

№
з/п

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

1. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)
Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

1. Накопичення
Львівського
регіонального
резерву матеріальнотехнічних ресурсів
1.1. Придбання
пально-мастильних
матеріалів
1.2. Накопичення
засобів
індивідуального
захисту органів
дихання

2210

Обласний
бюджет

1200,00

2210

Обласний
бюджет

600,00

Всього за авданням №1

1800,00

ПП "ОККО КОНТРАКТ"

бензин А-92 - 19290 л, бензин А-95 - 550
л, дизельне паливо - 25150 л.
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2.

КЕКВ

Фінансові
джерела

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

Забезпечення
готовності систем
оповіщення і
зв’язку цивільного
захисту області
2.1. Проведення
експлуатаційнотехнічного
обслуговування
обладнання
територіальної
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення,
експлуатація та
обслуговування
електромереж
2.2. Оплата оренди
нерухомого майна
ПАТ “Укртелеком”,
на площах якого
розміщено
обладнання
територіальної
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення
2.3. Відшкодування
ПАТ “Укртелеком”
витрат на
електропостачання
територіальної
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення
2.4. Придбання та
встановлення
програмно-апаратних
комплексів,
кінцевого обладнання
та сучасних
сигнальногучномовних

2620

Обласний
бюджет

844,80

844,80

2620

Обласний
бюджет

93,00

93,00

2620

Обласний
бюджет

109,00

109,00

2620

Обласний
бюджет

399,00

291,00

263,85

КЗ "Укрспецзв'язок"

49,00

ФОП Березюк Б.В.

технічне обслуговування обладнання

монтаж обладнання
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пристроїв для
оповіщення
(закупівля
обладнання,
устаткування,
матеріалів, робіт
та послуг)
2.5. Закупівля
телекомунікаційних
послуг для
централізованого
оповіщення
2.6. Реконструкція
територіальної
системи
централізованого
оповіщення
(закупівля
обладнання,
устаткування та
матеріалів, робіт та
послуг з побудови,
підключення та
користування
мережами та лініями
зв’язку, послуг з
розробки проектної
документації)

КЕКВ

Фінансові
джерела

3220

Обласний
бюджет

2692,00

1600,00

2620

Обласний
бюджет

312,20

312,20

61,63

3220

Обласний
бюджет

150,00

4600,00

3250,00

374,48

8700,00

4127,67

4127,67

Всього за авданням №2
3.

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

ПАТ "Фарлеп-інвест"; ПрАТ
Київстар; Львівська філія ПАТ " телекомунікаційні послуги
Укртелеком", ДП НТЦ"Уарнет"

Організація
рятування на водах
Львівської області
3.1. Утримання,
підготовка та
перепідготовка
особового складу
рятувальноводолазних
формувань для
проведення
пошуковорятувальних робіт

2610

Обласний
бюджет

3287,00
697,50
2,60
2,10
24,60
5,50
0,50
95,67
1,30

"Укртелеком"
Львівобленерго
Львівгаз
ДП НТЦУАДМ
ПП "ОККО Контракт"
ФОП Новестюк М.Д.

зарплата
нарахування на зарплату
відрядні видатки
телекомунікаційні послуги
оплата електроенергії
оплата газу
інтернет
бензин
картрідж та регенерація картріджу
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КЕКВ

Фінансові
джерела

3,70
1,20
2,00
4,00
Всього за авданням №3

8700,00

4127,67

4127,67

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

КП ЛОР "Аптека №1"
ЛКП "Агенція ресурсів ЛМР"
ПП Лучко Ю.А.
ФОП Башняк Т.В.

медикаменти для поповнення аптечок
експлуатаційні витрати
канцтовари
олива для моторів

Управління поліції охорони у
Львівській області

послуги з охорони об'єкту

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

4. Забезпечення
функціонування
пунктів управління
цивільного захисту
області

4.1. Послуги з
охорони об’єкту
Вузлова

2620

Обласний
бюджет

2000,00

2000,00

864,46

4.2. Ремонт
службових
приміщень та
відновлення
електропостачання
об’єкта “Вузлова”

3220

Обласний
бюджет

3540,00

3540,00

0,00

5540,00

5540,00

864,46

Всього за авданням №4
5.

Організація та
підтримання у
готовності системи
територіальної
оборони області
5.1. Закупівлі засобів
зв'язку, додаткового
обладнання та
програмного
забезпечення для
функціонування
системи
територіальної
оборони

2620

Обласний
бюджет

40,00

0,00

3220

Обласний
бюджет

960,00

496,50

1000,00

496,50

Всього за авданням №5

0,00
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6. Створення та
забезпечення
функціонування
пожежнорятувальних
підрозділів у
Львівській області
6.1. Організація
забезпечення
пожежної безпеки в
територіальних
громадах
Львівської області
6.2. Покращення
технічного
оснащення
державних пожежнорятувальних
підрозділів ГУ ДСНС
України у Львівській
області
6.3. Покращення
технічного
оснащення 2 СЦ ШР
ДСНС України
6.4. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
Львівського
державного
університету безпеки
життєдіяльності
ДСНС України

КЕКВ

Фінансові
джерела

3220

Обласний
бюджет

1500,00

0,00

2620

Обласний
бюджет

5852,00

5852,00

3220

Обласний
бюджет

148,00

148,00

Обласний
бюджет

0,00

0,00

Обласний
бюджет

2000,00

2000,00

9500,00

8000,00

3220

Всього за авданням №6

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

0,00

7. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
окремих військових
формувань,
дислокованих на
території Львівської
області
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7.1. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А0284
7.2. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової
частини А0583
7.3. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А2615
7.4. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А0780
7.5. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А1666
7.6. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
2144 ДПС України
7.7. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А0998

КЕКВ

Фінансові
джерела

3220

Обласний
бюджет

471,40

0,00

3220

Обласний
бюджет

96,00

96,00

3220

Обласний
бюджет

400,00

0,00

2620

Обласний
бюджет

100,00

0,00

2620

Обласний
бюджет

37,40

0,00

3220

Обласний
бюджет

182,60

0,00

2620

Обласний
бюджет

300,00

0,00

3220

Обласний
бюджет

591,40

591,40

3220

Обласний
бюджет

275,60

275,60

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)
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7.8. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
3002 НГ України
7.9. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А1108
7.10. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
військової частини
А1145-Л

КЕКВ

Фінансові
джерела

3220

Обласний
бюджет

800,00

2620

Обласний
бюджет

24,00

3220

Обласний
бюджет

226,00

2620

Обласний
бюджет

300,00

0,00

3804,40

1463,00

500,00

500,00

Всього за авданням №7
8.

500,00

500,00

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

ТзОВ "Екотепло Дрогобич"

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

Капітальний ремонт будівлі
«Казарма №1» в/ч 3002 за адресою:
м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 79.

500,00

Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
правоохоронних
органів та
впровадження
централізованої
системи
відеоспостереженн
я у Львівській
області
8.1. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
Львівського НДІ
судових експертиз
Міністерства
юстиції України

3220

Обласний
бюджет
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8.2. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
Територіального
управління Служби
судової охорони у
Львівській області

КЕКВ

3220

8.3. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
Управління
патрульної поліції у
Львівській області
Департаменту
патрульної поліції

Фінансові
джерела

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

8.4. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
Головного
управління НП
у Львівській області

3220

Обласний
бюджет

300,00

300,00

0,00

0,00

3350,00

3350,00

3348,84

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

1,16

3314,48

ТОВ "Інженіринг-Аналітика"

34,36

ТОВ "Глобал ІнженірингКонсалтинг"

Побудова системи
відеоспостереження з серверним
обладнанням і програмним
забезпеченням та її монтажем,
пусконалагоджувальні роботи
Здійснення технічного нагляду за
виконання робіт на обєкті "Побудова
системи відеоспостереження з
серверним обладнанням і програмним
забезпеченням та її монтажем,
пусконалагоджувальні роботи"
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КЕКВ

8.5. Сприяння
матеріальнотехнічному
забезпеченню
Західного
міжрегіонального
управління з питань
виконання
кримінальних
покарань
Міністерства юстиції
України

Фінансові
джерела

Обласний
бюджет

0,00

0,00

0,00

4150,00

4150,00

3348,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за авданням №8

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

1,16

9.

Протидія
тероризму та
забезпечення
кібербезпеки у
Львівській області
9.1. Протидія
тероризму та
забезпечення
кібербезпеки у
Львівській області
Всього за авданням №9

Обласний
бюджет

10. Організація системи
охорони об'єктів,
безпеки громадян,
підготовка та
перепідготовка
працівників
комунального
підприємства,
забезпечення
персоналу
необхідним
форменим одягом та
спецзасобами

10

КЕКВ

Фінансові
джерела

10.1. Організація
системи охорони
об’єктів, безпеки
громадян, підготовка
Обласний
2610
та перепідготовка
бюджет
працівників
комунального
підприємства,
забезпечення
Всього за авданням №10
Усього

300,00

13,75

Кредиторська
заборгованість

Назва, зміст
завдання, заходу

Касові видатки за
Профінансовано за І
І півріччя 2021
півріччя 2021 року
року

Економія коштів за
рахунок процедур
державних закупівель

№
з/п

Передбачене
фінансування
на 2021 рік

Короткий опис досягнутих
результатів
Контрагент**

Вказати напрями розподілу
зекономлених коштів за результатами
процедур державних закупівель

Пояснення щодо невиконання
заходів (заповнюється за
підсумками року)

13,75

11,27

зарплата

2,48

нарахування на зарплату

300,00

13,75

13,75

39394,40

28207,45

10395,73

39394,40

28207,45

10395,73

у т. ч.
обласний бюджет
інші джерела (зазначити окремо різні
джерела - місцеві, державні, власні
кошти, інші)
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