
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

XXХІV сесії міської ради VІІІ скликання 

 

26 січня 2023 року №  

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   

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 року   

№ 473 «Про затвердження порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 

збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», з 

метою реалізації заходів для забезпечення ліквідації наслідків збройної агресії Російської 

Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд, об’єктів житлового фонду 

Шепетівської міської територіальної громади, міська рада 

 
ВИРІШИЛА:   

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

2021р. № 19 

 а саме: пункт 7 доповнити пунктом 7.5.1 

 

   

 

 

   

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

2021року № 19 а саме: абзац один доповнити абзацом такого змісту «У разі виникнення на 

території Шепетівської міської територіальної громади проявів збройної агресії 

Російської Федерації, що зумовлять пошкодження об’єктів будівель і споруд 

(руйнування та пошкодження об’єктів соціальної інфраструктури, будівель 

адміністративного та комерційного призначення, об’єктів житлово-комунального 

господарства (електро-, газо-, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Бюджет (тис.грн) 

всього 2021 2022 2023 2024 2025 
         

7.5.1. Придбання спеціалізованого 

автомобіля та матеріалів для 

покращення матеріально-

технічної бази підрозділу  

Фінансове 

управління 
,управління 

економіки,під-

приємництва та 
підтримки 

інвестицій 

2500    1500 600  400 

 Усього за розділом:  5093 208 1830 1721 771 563 

 Усього за Програмою  12999 488 8439 2137 1072 863 



також їх мережі), житлового фонду, виникає потреба у невідкладних роботах, 

пов’язаних із комплексом першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, 

спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків, запобігання загибелі людей, 

зменшення обсягів можливих матеріальних втрат». 

Програму доповнити розділом 10  «Заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської 

Федерації» 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець 
Місцевий бюджет(тис.грн) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації» 
10.1 Виконання робіт з технічного 

обстеження пошкоджених 

об’єктів 

Виконавчий комітет 

із залученням 

підрозділів ДСНС, 

Національної поліції 

      

10.1.1 Оплата послуг, виконання робіт х х х х х х 

10.2 Виконання робіт з первинного 

демонтажу частин об’єктів або 

його окремих конструктивних 

елементів 

Виконавчий комітет, 

відділи, управління, 

комунальні служби, 

підприємства 

Шепетівської міської 

ради із залученням 

підрозділів ДСНС, 

управлінські 

компанії, які 

знаходяться на 

території громади. 

      

10.2.1 Оплата послуг, виконання робіт із 

залученням комунальних служб, 

підприємств. 
х х х х х х 

10.2.2 Оплата послуг спеціалізованих 

транспортних засобів та техніки. х х х х х х 

10.2.3 Придбання предметів та 

матеріалів (ПММ). х х х х х х 

10.3 Організація робіт щодо збирання, 

транспортування із залученням 

спеціалізованих транспортних 

засобів та техніки (у разі 

можливості), тимчасового 

зберігання, відходів, що 

утворилися внаслідок виконання 

робіт з демонтажу Виконавчий комітет, 

відділи, управління, 

комунальні служби, 

підприємства 

Шепетівської міської 

ради 

      

10.3.1 Оплата послуг, виконання робіт 

щодо збирання, попереднього 

сортування та відокремлення 

небезпечних відходів та 

тимчасового зберігання, 

транспортування (у разі 

можливості). 

х х х х х х 

10.3.2 Оплата послуг спеціалізованих 

транспортних засобів та техніки. х х х х х х 

10.3.3 Придбання предметів матеріалів. х х х х х х 

10.4 Відновлення пошкоджених 

об’єктів шляхом поточного, 

капітального ремонту, 

реконструкції 

Виконавчий комітет, 

відділи, управління, 

комунальні 

підприємства служби, 

Шепетівської міської 

ради, управлінські 

компанії, які 

знаходяться на 

території громади 

      

10.4.1 Проведення капітальних 

(поточних) ремонтів, 

реконструкцій (в тому числі 

пошкоджених фасадів, покрівлі, 

жолобів та водостічних труб в 

будівлях та спорудах, інженерних 

мереж, інших об’єктів). 

х х х х х х 

10.4.2 Придбання предметів, матеріалів 

(ПММ). 
х х х х х х 



 

2. Обсяг асигнувань, спрямованих на виконання заходів програми розділу 10, 

визначається у видатковій частині місцевого бюджету в межах наявного фінансового 

ресурсу 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради забезпечити 

фінансування програми в межах коштів врахованих у бюджеті громади. 

Фінансування може коригуватися до виділених асигнувань міського бюджету. 

4. 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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.5 Заміна пошкоджених вікон та 

дверей в зруйнованих та 

пошкоджених об’єктах. 

Виконавчий комітет, 

відділи, управління, 

комунальні служби, 

підприємства 

Шепетівської міської 

ради, управлінські 

компанії, які 

знаходяться на 

території громади 

х х х х х х 

10.5.1 Придбання предметів матеріалів. 

 
х х х х х х 

10.5.2 Заміна пошкоджених вікон та 

дверей в зруйнованих та 

пошкоджених об’єктах. 
х х х х х х 

 Усього за розділом  х х х х х х 


