
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " 10 " липня  2018 року                              № 334 
 

м.Кропивницький 
 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

“Про внесення змін до рішення міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям  

та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”   

 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 52 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  

                                                       В И Р І Ш И В: 

  

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки ”, що додається.             

 2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного 

проекту рішення на розгляд міської ради.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
Гненний 22 86 20 

   



 

                               ПОГОДЖЕНО 

                                                                       Рішення Виконавчого комітету  

                                                                       Міської ради міста Кропивницького 

                                                                       “ 10 ”  липня  2018  

                                                                       № 334 

                                                                         

                                                                Проект 
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від “___” ________ 2018 року                               № _____ 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 23 лютого 2016 року № 67  

“Про затвердження Програми запобігання  

надзвичайним ситуаціям та ліквідації  

їх наслідків на 2016-2018 роки” 
 

 

Керуючись ст. 140, 143 Конституції України, ст. 26, 36, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1587 «Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»  Міська рада міста 

Кропивницького  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”  (зі змінами, внесеними рішеннями 

міської ради від 28 липня 2016 року № 457, від 27 грудня 2016 року № 746, 

від 20 липня 2017 року  № 1040, від 21 листопада 2017 року № 1224 та                   

від 24 квітня 2018 року № 1589), а саме розділи VІ, VІІ та “Всього по 

Програмі” Заходів по забезпеченню виконання Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки викласти 

в редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                  А. Райкович 

 

 

Гненний 22 86 20 



Додаток 

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького 

“ 10 ” липня  2018 року  

№ 334   

Зміни до заходів по забезпеченню виконання Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки 
                                 

№ з/п Заходи 
Термін 

вико-

нання 

Виконавці 

Фінансове забезпечення (тис. грн) 

Результат 
впровадження 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Всього за 

рахунок 

усіх 

джерел 

фінансу-

вання 

у т.ч. за рахунок 

Всього за 

рахунок 

усіх джерел 

фінансу-

вання 

у т.ч. за рахунок 

Всього за 

рахунок 

усіх 

джерел 

фінансу-

вання 

у т.ч. за рахунок 

облас-

ного 

бюд-

жету 

місцевого 

бюджету інших 

джерел 

фінансу-

вання 

облас-

ного 

бюд-

жету 

місцевого бюджету 
інших 

джерел 

фінансу-

вання 

облас-

ного 

бюд-

жету 

місцевого 

бюджету 
інших 

дже-

рел 

фінан-

су-

вання 

загаль-

ний фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загаль-ний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спе-

ціаль-

ний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VI Заходи, що будуть здійснюватись 1 державним пожежно-рятувальним загоном УДСНС України у Кіровоградській області з організації протипожежного захисту житла, життя населення та виробничих 

об’єктів на договірній основі, за рахунок субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  

  Придбання спеціального 

одягу та спорядження, 
паливо-мастильних 

матеріалів  2016-

2018 рік 

1 

державний 

пожежно-

рятуваль-

ний загін 

УДСНС 

України у 

Кіровоград-

ській 

області 

250,00   250,00     250,00   250,00 

    

300,0 

  

300,0 

    

Підвищення 

рівня 
реагування на 

надзвичайні 

ситуації (події) 
на території 

міста 

Всього по розділу VІ     250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 300,0 0,00 300,0 0,00 0,00   

VIІ Проведення заходів з організації протипожежного захисту житла, життя населення та виробничих об’єктів 

 Придбання пожежних 

гідрантів (в комплекті з 
підставкою пожежною) 

2016-

2018 рік 

УПНС та 

ЦЗН МРК 

 

 

0,00  0,00    750,00  750,00 

  

300,0 

 

300,0 

  

Підвищення 

рівня 
захищеності 

населення при 

виникненні 
надзвичайних 

ситуацій 

Всього по розділу VІІ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 300,0 0,00 300,0 0,00 0,00   

Всього по Програмі 
    

1218,90 0,00 1218,90 0,00 0,00   2000,00 0,00 1900,00 100,00 0,00 1063,70 0,00 1063,70 0,00 0,00 
  

                    
                  

Начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького 

  

                 

                                                                                                                                                            

                 С.Коваленко     

 


