
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання

10.05.2022 м. Березань № 58

Про внесення змін до цільової Програми цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки

Керуючись пунктом   22 частини  1  статті  26 Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту
України,  постанови Кабінету Міністрів України від  09.01.2014  №  11  „Про
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту“,  з
метою забезпечення реалізації державної політики,  спрямованої на захист
території,  населення,  навколишнього середовища та майна від надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до цільової Програми цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки на  2021-2023  роки,  затвердженої   рішенням
Березанської міської ради від  23.02.2021  №131-09-VIII  „Про затвердження
цільової Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру,  забезпечення пожежної
безпеки на  2021-2023  роки“,  а саме в пункті  8,  розділу І,  загальна
характеристика Програми,  слова  8775 тис.  гривень замінити словами  8975 тис.
гривень,  в пункті  8.1.,  розділу І,  загальна характеристика Програми,  слова  600
тис. гривень замінити словами 800 тис. гривень.

2.  Викласти у новій редакції  „Ресурсне забезпечення цільової Програми
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру,  забезпечення пожежної безпеки на
2021-2023  роки“,  затвердженої   рішенням Березанської міської ради від
23.02.2021  №131-09-VIII  „Про затвердження цільової Програми цивільного
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру,  забезпечення пожежної безпеки на  2021-2023  роки“
(додається).



3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради (Матвієнко В.М.) передбачити фінансування заходів та завдань  Програми,
в межах фінансових можливостей та пріоритетів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав
споживачів (Тимченко С.В.) та першого заступника міського голови Руслана
ХРУЛЯ.

Міський голова                                                                   Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення позачергової тридцять
сьомої сесії Березанської міської
ради восьмого скликання
10.05.2022 № 58

  Ресурсне забезпечення цільової Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. грн

Всього
у тому числі виконання Програми по роках

2021 2022 2023

1 2 3 4 5
Фінансування заходів з постійного та обов’язкового
аварійно-рятувального обслуговування територій та
потенційно небезпечних об’єктів комунальної
власності, ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.

120
(міськ. бюдж. - 120
інші джерела – 0)

міськ. бюдж. - 40
інші джерела - 0

міськ.бюдж.-40
інші джерела - 0

міськ. бюдж. - 40
інші джерела - 0

Створення підрозділу місцевої пожежної охорони у
складі (форматі) Центру безпеки 8120

(міськ. бюдж. - 0
інші джерела –8120)

міськ. бюдж. - 0
інші джерела - 8120



Реконструкція (модернізація) міської системи
централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій керівного
складу та населення міста.

255
(міськ. бюдж. - 200
інші джерела – 55)

міськ. бюдж. - 0
інші джерела -

35

міськ.бюдж. -200
інші джерела -

10

міськ. бюдж. - 0
інші джерела -

10

Придбання та накопичення засобів індивідуального
захисту, спеціальної техніки та обладнання на
потреби спеціалізованих служб цивільного захисту
міста для проведення аварійно-відновлюваних
робіт.

330
(міськ. бюдж. - 330
інші джерела – 0)

міськ. бюдж.-110
інші джерела - 0

міськ. бюдж.-110
інші джерела - 0

міськ. бюдж.-110
інші джерела - 0

Поповнення міського матеріального резерву
паливно-мастильними матеріалами та матеріалами,
необхідними для запобігання виникненню та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
здійснення заходів з евакуації населення.

120
(міськ. бюдж. - 120
інші джерела – 0)

міськ. бюдж. - 40
інші джерела - 0

міськ. бюдж. - 40
інші джерела - 0

міськ. бюдж. - 40
інші джерела - 0

Фінансування заходів щодо утримання та
переоснащення захисних споруд цивільного
захисту.

30
(міськ. бюдж. - 30
інші джерела – 0)

міськ. бюдж. - 10
інші джерела - 0

міськ. бюдж. - 10
інші джерела - 0

міськ. бюдж. - 10
інші джерела - 0

Всього коштів: 8975 8355 410 210

кошти міського бюджету 800 200 400 200

кошти інших джерел 8175 8155 10 10

      Секретар міської ради
          Олег СИВАК


