
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXII (позачергової) сесії міської ради VІІI скликання 

 

12 грудня 2022 року № 43 
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 воєнного стану  та керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
     

1. Внести зміни в Додаток  до рішення VI сесії міської ради VIIIскликання від 25 лютого 
2021р. № 19, а саме п.2.1.3 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 
призначенням 
2.1. Проведення 

ремонту та 
утримання 
захисних споруд 
цивільного 
захисту в 
готовності до 
використання за 
призначенням 

Балансо-
утримувачі 
захисних 
споруд 

      

2.1.3 ПРУ №87832 КП 
«ШРЕП» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Усього за 
розділом: 

 
 

110,0 30,0 30,0 
20,
0 

15,
0 

15,0 

 Усього за 
програмою 

 
9699 488 7639 637 472 463 

 
 
 



 2

викласти в редакції:  
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 
2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 
призначенням 
2.1. Проведення 

ремонту та 
утримання 
захисних споруд 
цивільного 
захисту в 
готовності до 
використання за 
призначенням 

Балансо-
утримувачі 
захисних 
споруд 

      

2.1.
3 

ПРУ №87832 КП 
«ШРЕП» 

810,0 2,0 802,0 2,0 2,0 2,0 

 Усього за 
розділом: 

 
 

910,0 30,0 830,0 
20,
0 

15,
0 

15,0 

 Усього за 
програмою 

 
10499 488 8439 637 472 463 

 
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 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).   
 
 Секретар міської ради            Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


