
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради VIII скликання 

 
24 листопада 2022 року № 38 
м. Шепетівка 
 
Про внесення змін до міської Програми захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки на 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 

2021 р. № 19 
 а саме: 
 розділ 1 пункт1.1.6 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Місцевий бюджет(тис. грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 
1.1 Створення матеріальних 

резервів, для ліквідації 
надзвичайної ситуації, 
надання допомоги , у тому 
числі придбання: 

Сектор з питань 

НС та ЦЗН 
      

1.6 Електостанція силова  Сектор з питань 
 НС та ЦЗН 100,0 - 100,0 - - - 

 Усього за розділом:  1323 208,0 660 171 146 138 

 
Викласти в новій редакції та доповнити пунктом 1.1.16 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Місцевий бюджет(тис. грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 

1.1 Створення 
матеріальних 
резервів, для 
ліквідації 
надзвичайної 
ситуації, надання 
допомоги , у тому 
числі придбання: 

Сектор з 
питань НС та 
ЦЗН 

      

1.1.6 Електостанції силові Сектор з питань 
 НС та ЦЗН 1000, - 1000, - - - 

ПРОЕКТ  



 
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 з питань 
діяльності виконавчих органів ради Віталія ЯНУШЕВСЬКОГО. та постійні комісії: з 
питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії 
Григорій ОЛІЙНИК); з питань розвитку промисловості, житлово-комунального 
господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова 
комісії Максим БОНДАРЄВ).   
 
 
Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ 

0 0 
1.1.16 Придбання піску  

350 т 
Сектор з питань 
 НС та ЦЗН 500 - 500 - - - 

 Усього за 
розділом 

 2223 208,0 1560 171 146 138 

 Усього за Програмою  9699 488 7639 637 472 463 


