
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

сесії міської радиVIII скликання 

 
від _________2022 р. №            м. Шепетівка 

 
Провнесення змін до міської Програмизахисту 

населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпекина території 

Шепетівської міської територіальної 

громади  на 2021-2025 роки 

 

У зв’язку з введенням військового стану  та керуючисьп. 22 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,міська рада 

ВИРІШИЛА:      

1. Внести зміни в Додаток  до рішення VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021р. 

№ 19 

 а саме: пункт 7.1.1 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавець 

Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
7.Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації 

7.1 Забезпечення 

спеціалізованих 

служб цивільного 

захисту, формувань, 

бригад 

комунального 

підприємства 

(аварійно-

рятувальної служби) 

громади:  

Сектор з питань 

НС та ЦЗН, 

керівники 

комунальних 

підприємств 

(АРС, МПО) 

      

7.1.1 комплектом аварійно-

рятувального 

обладнання  аварійної 

(бензоріз, пожежні 

рукава, 

пневмоподушка, 

мотопомпа, 

електростанція, 

ранцеві опристувачі, 

пересувні 

мотопомпи,, 

рятувальні жилети, 

гучномовці, 

радіостанцій) 

Сектор з питань 

НС та ЦЗН, 

керівники 

комунальних 

підприємств 

(АРС) 

160,0 50,0 30,0 30,0 25,0 25,0 

 Усього за розділом  823,0 208,0 160,0 171,0 146,0 138,0 

ПРОЕКТ  



 

Викласти в редакції: 

 

розділ 7 доповнити пунктом 7.5.5, п.7.5.6. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Вико- 

навець 

Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
7.Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації 

7.1 Забезпечення 

спеціалізованих 

служб цивільного 

захисту, формувань, 

бригад 

комунального 

підприємства 

(аварійно-

рятувальної служби) 

громади:  

Сектор з питань 

НС та ЦЗН, 

керівники 

комунальних 

підприємств 

(АРС, МПО) 

      

7.1.1 комплектом аварійно-

рятувального 

обладнання  аварійної 

(бензоріз, пожежні 

рукава, 

пневмоподушка, 

мотопомпа, 

електростанція, 

ранцеві опристувачі, 

пересувні 

мотопомпи,, 

рятувальні жилети, 

гучномовці, 

радіостанцій) 

Сектор з питань 

НС та ЦЗН, 

керівники 

комунальних 

підприємств 

(АРС) 

230,0 50,0 100,0 30,0 25,0 25,0 

 Усього за розділом  893,0 208,0 230,0 171,0 146,0 138,0 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Вико- 

навець 

Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
7.Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації 

7.5 Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету (ДПРЧ 

ГУ ДСНС України 

у Хмельницькій 

області) для 

виконання 

делегованих 

повноважень та 

ліквідації 

масштабних 

пожеж, 

надзвичайних 

ситуацій, 

покращення 

матеріальної бази:  

Фінансове управління,управ-

лінняекономіки,підприємництва 

та підтримки інвестицій 

      

7.5.5 Придбання трьох 

наметів 

пневмокаркасних 

 

1500  1500    



 

 

Розділ 9 доповнити пунктом 9.2 

 

 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради передбачати 

кошти на реалізацію програми. Фінансування може коригуватися до виділених 

асигнувань міського бюджету. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Янушевського В.В. та постійні комісії: з питань соціально-економічного розвитку 

громади, бюджету та фінансів (голова комісії Г.Олійник); з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії М.Бондарєв.).   

 

Міський голова                                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 

в комплекті  

розмірами 6х12м 

для розгортання 

пунктів обігріву 

на території 

громади у разі 

ускладнення 

обстановки 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавець 

Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
7.5.6 Придбання 

матеріально-

технічних засобів 

та інвентаря для 

забезпечення 

соціально-

побутових умов 

особового складу  

 

200 0 100 50 25 25 

 Усього за 

розділом 
 2593,0 208,0 1830,0 221,0 171,0 163,0 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавець 

Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
9.Інші 

9.2 Придбання АКБ, 

охолоджуючих рідин, паливно-

мастильних матеріалів на 

техніку надану в оренду для 

ліквідації надзвичайної ситуації 

пов’язаної з агресією   . 

російської федерації проти 

України  

Сектор з 

питань  НС та 

ЦЗН 

.500 - 500 --- - - 

 Усього за розділом  500  500    

 Усього за Програмою  8299 488 6239 637 472 463 


