
 

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 квітня 2019 року                               № 591 

м. Помічна 
 
Про внесення змін до Програми  
запобігання та реагування на НС 
(події) техногенного та природного  
характеру на території Помічнянської   
міської ради на 2016-2020 роки 
 
         З метою фінансування Програми запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації (події) техногенного та природного характеру на території 

Помічнянської міської ради Добровеличківського району на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії міської ради 7 скликання від 

18.11.2016 року № 182, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а :  

 

1. Внести зміни до Розділу V. «Напрямки реалізації та заходи» Програми 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації (події) техногенного та 

природного характеру на території Помічнянської міської ради 

Добровеличківського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

п’ятнадцятої сесії міської ради 7-го скликання від 18.11.2016 року № 182 та 

викласти в наступній редакції : 

 

…«                            V. «Напрямки реалізації та заходи» 

 
№ 

з/п 

Назва напрямку 

реалізації 

(пріоритети і 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Терміни 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість) 

тис. грн.  

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Передача 

субвенції з 

місцевого 

бюджету в 

державний 

Створення 

резерву 

ПММ та 

запчастин 

Протягом 

року 

16 ДПРЧ   

4 державний 

пожежно-

рятувальний 

загін  

УДСНС 

України у 

Кіровоградсь

кій області 

Міський 

бюджет 

8 Забезпечення 

відповідного 

рівня 

готовності сил 

та засобів до 

реагування 

 



 

 

 

 
 

 

2 

 

Передача 

субвенції з 

місцевого 

бюджету в 

державний 

 

Придбання 

основних 

засобів 

 

Протягом 

2018 року 

 

16 ДПРЧ 

4 державний 

пожежно-

рятувальний 

загін  

УДСНС 

України у 

Кіровоградсь

кій області 

 

Міський 

бюджет 

 

25,00 

 

Забезпечення 

відповідного 

рівня 

готовності сил 

та засобів до 

реагування 

3 Передача 

субвенції з 

місцевого 

бюджету в 

державний 

Придбання 

компресорн

ої станції 

Протягом 

2018 року 

16 ДПРЧ 

4 державний 

пожежно-

рятувальний 

загін  

УДСНС 

України у 

Кіровоградсь

кій області 

Міський 

бюджет 

50,00 Забезпечення 

відповідного 

рівня 

готовності сил 

та засобів до 

реагування 

4

. 

Передача 

субвенції з 

місцевого 

бюджету в 

державний 

Придбання 

спецодягу 

Протягом 

2019 року 

16 ДПРЧ 

4 державний 

пожежно-

рятувальний 

загін  

УДСНС 

України у 

Кіровоградсь

кій області 

Міський 

бюджет 

50,00 Забезпечення 

відповідного 

рівня 

готовності сил 

та засобів до 

реагування 

5

. 

Передача 

субвенції з 

місцевого 

бюджету в 

державний 

Придбання 

захисного 

споряджен 

ня та 

пожежних 

рукавів 

Протягом 

2019 року 

16 ДПРЧ 

4 державний 

пожежно-

рятувальний 

загін  

УДСНС 

України у 

Кіровоградсь

кій області 

Міський 

бюджет 

25,00 Забезпечення 

відповідного 

рівня 

готовності сил 

та засобів до 

реагування 

 

 2. Контроль за виконанням програми покласти на постійні депутатські 

комісії міської ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 

транспорту і зв'язку  та земельних відносин та з питань бюджету, фінансів, 

соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування та 

громадського харчування. 

 

 

Міський голова                                                                              Антошик М.М. 


	Р І Ш Е Н Н Я

