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Кодексу цивільного захисту України та з метою захисту населення і територій населених 
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І. Вступ 

Програма цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до  Закону України 

«Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», вимог Кодексу 

цивільного захисту України, та розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від  23 вересня 2015 року №367-р «Про розробку регіональної 

програми цивільного захисту Кіровоградської області». 

Програма спрямована на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, 

ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Основною проблемою у сфері цивільного захисту населення міської ради є 

неналежний рівень матеріального і фінансового забезпечення сил і заходів цивільного 

захисту, застарілої системи централізованого оповіщення населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту населених пунктів міської ради тощо. 



Потребують удосконалення - структура міської ланки територіальної системи єдиної 

державної системи цивільного захисту та виконання заходів цивільного захисту населення 

і території міської ради.  

Інформування та оповіщення органів влади та населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, через систему централізованого оповіщення, є одним з основних 

завдань цивільного захисту.  

Ефективне виконання оповіщення не можливе без централізованої системи, 

побудованої на основі сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій. На 

сьогодні такої системи не існує.  

На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади потрібно 

створити три автоматизовані системи централізованого оповіщення в м. Мала Виска, с. 

Первомайське, та с. Олександрівка.  

Потребують приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічне оснащення 

органів управління та сил цивільного захисту, а саме: заміна та модернізація техніки та 

спорядження, що перебувають на озброєнні 23 державної пожежно – рятувальної частини 

районного відділу управління ДСНС України у Кіровоградській області,   спеціалізованих 

служб, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного 

захисту на території та об’єктах міської ради. 

На території міської ради функціонують 5 об’єктів підвищеної небезпеки та  

потенційно-небезпечні.           

 Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених пунктів міської 

ради, в першу чергу - сільських.  

Щорічно на території міської ради виникає більше 24-30 пожеж, що становить 33% 

від їх загальної кількості, а частка загиблих на пожежі складає майже 50%. 

Такому становищу сприяв процес розпаювання та приватизації колгоспного майна, 

під час якого припиняли своє існування сільські пожежні команди, а їх майно, у тому 

числі пожежні автомобілі та пожежні депо, переходило у приватну власність та 

використовувалось не за призначенням.    

Місцеві пожежні команди на території громади не створені  до даного часу а 

добровільні пожежні команди утримуються за рахунок суб’єктів господарювання 

розташованих у сільській місцевості (3% від загальної суми передбачених видатків на 

утримання місцевих пожежних команд складає закупівля пожежного обладнання та 

оплата комунальних послуг, 8% - придбання паливно-мастильних матеріалів).  

За результатами спостережень, що здійснювались впродовж останніх 7 років, на 

водних об’єктах міської ради загинуло 5 осіб, врятовано 2 особи. Основною причиною 

такого стану є користування водними об’єктами, що не призначені для купання, 

нехтування правилами безпеки поводження на воді, відсутність належного облаштування 

пляжу та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів, в першу чергу 

- сезонними рятувальними постами.  

Щороку на території громади збільшується кількість місць масового відпочинку, які, 

в свою чергу, потребують обслуговування і постійного контролю по виконанню Правил 

охорони життя людей на воді як в літній період, так і взимку. 

На даний час існує одна спеціалізована аварійно-рятувальна служба, призначена для 

рятування людей на воді - Аварійно-рятувальна служба оперативного реагування 

Кіровоградської області (техніка, обладнання та спеціальні засоби перевищують граничні 

терміни експлуатації). 

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів 

громади, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при 

користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на 

надзвичайні ситуації потребує виділення коштів з бюджетів усіх рівнів та залучення 

коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.  



Без належного фінансування зазначених заходів стає не можливою організація 

цивільного захисту населення і території міської ради. 

  

ІІІ. Мета Програми 

Головною метою програми є захист населення і територій міської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження 

ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від 

наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного 

середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим 

перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного 

захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту.                                             

 

ІV. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів  

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом 

системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій.  

Для поліпшення цивільного захисту населення є необхідність у створенні резерву 

продовольчих і промислових товарів першої необхідності для особового складу сил 

цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

постраждалого населення, захисних споруд цивільного  захисту,  пунктів управління  та  

забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей. 

Вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки в населених пунктах та на 

об’єктах міської ради  планується проводити шляхом впровадження організаційних засад 

функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення 

ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування міської ради з питань 

забезпечення пожежної безпеки, удосконалення ресурсної бази. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Обсяг щорічних асигнувань визначаються у видатковій частині  місцевого 

бюджету окремим рядком відповідно до чинного законодавства України. 

Крім того, на виконання окремих положень Програми будуть спрямовуватися кошти 

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та 

здійснити заходи за такими основними напрямами: 

створення трьох автоматизованих систем централізованого оповіщення населення на 

базі сучасних технологій з метою оперативного оповіщення населення про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) 

характеру; 

забезпечення роботи міської ланки територіальної системи єдиної державної системи 

цивільного захисту при організації та здійсненні запобіжних заходів на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, 

проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги 

та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від 

наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі шляхом розгортання та утримання 

тимчасових пунктів проживання та харчування; 

створення та накопичення матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольчих і промислових 



товарів першої необхідності для забезпечення особового складу сил цивільного захисту 

під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,  постраждалого 

населення, захисних споруд цивільного  захисту,  пунктів управління  та  забезпечення 

речовим майном пунктів санітарної обробки людей; 

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і 

небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням 

людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;   

забезпечення функціонування  на належному рівні 23 державної пожежно – 

рятувальної частини районного відділу управління ДСНС України у Кіровоградській 

області; 

удосконалення стану протипожежного водопостачання у населених пунктах міської 

ради;  

улаштування та догляд за охоронними зонами повітряних електромереж,  та 

мінералізованими смугами в лісах; 

попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах;  

продовження роботи з впровадження локальних систем виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем 

оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на 

випадок виникнення аварії;  

приведення у належний стан захисних споруд цивільного захисту міської ради для 

використання за призначенням; 

проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту міської ради; 

організація роботи з  підготовки керівного складу з питань цивільного захисту; 

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.  

 

Показники ресурсного забезпечення Програми наведені у додатку 2. 

 

VІ. Напрями реалізації та заходи Програми 

Програма розрахована на 2016-2020 роки.          

Відповідальні виконавці, у межах своїх повноважень, несуть відповідальність за 

повне і своєчасне виконання заходів Програми, а також за раціональне використання 

бюджетних коштів. 

Напрямки реалізації та заходи Програми, а також передбачувані обсяги фінансування 

програми  за роками наведені у додатку 4. 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою. 

Організаційне супроводження виконання Програми, координацію діяльності пов’язаної з 

виконанням Програми здійснює  виконком міської ради.  

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють головні 

розпорядники коштів. 

Основними формами і методами організації контролю за реалізацією заходів та 

досягненням показників Програми будуть: звітність про стан виконання відповідних 

заходів Програми; здійснення постійного аналізу ходу виконання Програми та 

коригування Програми шляхом прийняття додаткових заходів, спрямованих на 

досягнення її мети; підтримка постійного зворотного зв’язку з суб’єктами та об’єктами, 

що беруть участь у виконанні Програми; залучення засобів масової інформації до 

висвітлення ходу реалізації Програми. 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Л.А.ПОСТОЛЮК 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 12 липня 2016 року №223 

 

ПАСПОРТ 

програми цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної 

 територіальної громади  на 2016-2020 роки  

 

1. Програма затверджена: 

рішенням міської  ради від 12 липня 2016 

року №223 

 

2. Ініціатор розроблення Програми Маловисківська міська рада 

3. Дата, номер і назва розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації  про розроблення Програми 

Розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від  

23 вересня 2015 року №367-р «Про 

розробку регіональної програми 

цивільного захисту Кіровоградської 

області» 

4. Розробник Програми Виконавчий комітет міської ради 

5. Співрозробник  Програми Районний відділ управління ДСНС 

України у Кіровоградській області  

6. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет міської ради, 

районний відділ управління ДСНС 

України у Кіровоградській області 

7. Учасники Програми Структурні підрозділи міської ради 

8 Терміни реалізації Програми 2016 – 2020  роки 

9. Джерела фінансування місцевий бюджет  

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 

3778,446 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 12 липня 2016 року №223 

 

Ресурсне забезпечення  

програми цивільного захисту Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади  на 2016-2020 роки  

 

Обсяг коштів,  

який пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 
І ІІ ІІІ 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, усього тис. грн. 

у тому числі: 

29,0   1406,626    1067,39   1064,99  210,44   3778,446 

державний бюджет 

 

- - - - - - 

обласний бюджет 

 

- - - - - - 

районний бюджет - - - - - - 

міський бюджет   
29,0 1406,626   1067,39 1064,99 210,44 3778,446 

кошти не бюджетних джерел - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                        Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення міської ради 

від 12 липня 2016 року №223 

 

Показники продукту 

 програми цивільного захисту  Маловисківської міської об’єднаної  

територіальної громади  на 2016-2020 роки  

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

 на початок дії  

програми 

Терміни виконання програми Усього за 

період дії 

програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Показники продукту програми 

1. Створення системи оповіщення Кількість 

систем 

0 - 1 1 1 - 3 

2. Щорічне поповнення резерву 

паливно-мастильних  

матеріалів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

Тонн 0 -  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

3.  Створення резерву продовольчих 

товарів у захисних спорудах 

цивільного  захисту та запасних 

пунктах управління 

Кількість 

сухих 

пайків 

0 - 620 620 620 620 2478 

4. Забезпечення речовим майном 

пунктів санітарної обробки людей 

Кількість 

наборів 

0 - 1 1 0 1 3 

5. Створення запасів продуктів 

харчування та непродовольчих 

товарів, необхідних для 

життєзабезпечення населення, яке 

може постраждати у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Кількість 

комплектів 

0 - 3 3 3 3 12 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Забезпечення продовольством і 

промисловими товарами першої 

необхідності особового складу 

сил цивільного захисту при 

проведенні аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт 

Кількість 

комплектів 

0 - 3 3 3 3 12 

7. Обладнання приміщень (будівель) 

закладів освіти, культури  та 

установ соціального захисту 

населення системами 

протипожежного захисту 

(здійснення їх технічного 

обслуговування та пожежного 

спостерігання): 

Кількість 

об'єктів 

0 0 1 0 0 0 1  

відділ освіти міської ради Кількість 

об'єктів 

0 0 1 0 0 0 1 

8. Підвищення вогнестійкості 

приміщень (будівель) закладів 

освіти, культури,   та установ 

соціального захисту населення 

шляхом просочення конструкцій 

вогнетривкими сумішами: 

Кількість 

об'єктів 

0 - 1 1 1 1 4 

відділ освіти міської ради Кількість 

об'єктів 

0 - 1 1 1 1 4 

9. Монтаж (ревізія) пристроїв 

захисту від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів 

на будівлях (приміщеннях) 

закладів освіти, культури,   та 

установ соціального захисту 

населення: 

Кількість 

об'єктів 

0 - 2 2 2 2 8 

відділ освіти міської ради Кількість 

об'єктів 

0 - 2 2 2 2 8 

10. Забезпечення функціонування 

підрозділів місцевої пожежної 

охорони 

Кількість  

підрозділів 

 0 - 1 0 0 0 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Удосконалення стану пожежних 

гідрантів, водоймищ та 

водонапірних веж 

Кількість 

об'єктів 

15 - 0 1 0 0 16 

12. Заходи щодо попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

(подій) на водних об'єктах 

Кількість 

місць 

відпочинку 

0 - 1 0 0 0 1 

13. Залучення спеціалістів Аварійно-

рятувальної служби оперативного 

реагування Кіровоградської 

області для ліквідації 

надзвичайних ситуацій (подій) на 

водних об'єктах міської ради 

Кількість 

працівників  

0 1 1 1 1 1 5 

14. Здійснення комплексу 

профілактичних заходів, 

моніторингу, проведення навчань 

з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій на 

об’єктах міської ради та 

формування матеріальних запасів 

для проведення таких заходів 

Кількість 

проведених 

навчань 

0 1 1 1 1 1 5 

15. Перевірка стану гідротехнічних 

споруд 

Кількість 

об'єктів 

0  - 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                        Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до рішення міської ради 

від 12 липня 2016 року №223 

 

Напрями діяльності та заходи  

 програми цивільного захисту Маловисківського району на 2016-2020 роки   

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконан 

ня  

заходу  

Виконавці 

Джерела 

фінансував 

ня 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),  

тис. грн.  
Очікуваний  

результат 

у
сь

о
го

 у тому числі: 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

УСЬОГО 

на реалізацію програми, у тому числі: 

усього  

3778,446    

29,0  1406,62

6   

1067,39  1064,99  210,4

4  

 

місцеві 

бюджети 

 

3778,446  

29,0   1406,62

6     

1067,39  1064,99   

210,4

4 

Інші джерела - - - - - - 

1. Розвиток 

автоматизова-

них систем 

зв'язку та 

оповіщення 

 

Створення 

системи 

оповіщення  

2016 - 

2020 роки 

Разом за 

напрямком  

Усього 2564,1 - 854,7 854,7 854,7 - Створення 

регіональної 

автомати-

зованної 

системи 

централізо-

ваного 

оповіщення 

населення на 

базі сучасних 

технологій 

Виконавчий 

комітет міської 

ради    

місцевий 

бюджет 

2564,1 - 854,7 854,7 845,7 - 

2. Створення та 

накопичення 

матеріального 

 Разом за 

напрямком 

усього 473,1  3,450 117,45 117,45 117,3 117,4

5 

 

1. Щорічне 2016 - Виконавчий міський 297,6  - 74,4 74,4 74,4 74,4 Щорічне 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

резерву  для 

запобігання і 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

поповнення 

резерву 

паливно-

мастильних  

матеріалів для 

запобігання і 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

2020 роки комітет міської 

ради,   

 

бюджет поповнення  

міських 

матеріальних 

резервів 

відповідно до 

встановлених 

обсягів 

 2. Створення 

запасів 

продуктів 

харчування та 

непродовольчих 

товарів, 

необхідних для 

життєзабезпече

ння населення, 

яке може 

постраждати у 

разі виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

 

місцевий 

бюджет 

 13,8 - 3,450 3,450 3,450 3,450 Забезпечення 

населення, яке 

можуть 

постраждати 

від наслідків 

надзвичайних 

ситуацій  

3. Створення 

резерву 

продовольчих 

товарів у 

захисних 

спорудах 

цивільного  

захисту та 

запасного 

пункту 

управління 

міської ради  

2016 - 

2020 роки 

 Виконавчий 

комітет міської 

ради   

місцевий 

бюджет 

144,0 - 36,0 36,0 36,0 36,0 Забезпечення 

продовольчим

и товарами 

2478 осіб, які 

перебувають в 

6 захисних 

спорудах на 

балансі 

міської ради 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  4. Забезпечення 

речовим 

майном пунктів 

санітарної 

обробки людей 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради  

місцевий 

бюджет 

0,450 -  0,15    0,15 - 0,15 Забезпечення 

санітарної 

обробки 

населення   

5. Забезпечення 

продовольчими 

і промисловими 

товарами 

першої 

необхідності 

особового 

складу сил 

цивільного 

захисту при 

проведенні 

аварійно-

рятувальних та 

інших 

невідкладних 

робіт 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради   

місцевий 

бюджет 

17,250 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 Забезпечення 

сил цивільного 

захисту при 

проведенні 

аварійно-

рятувальних 

та інших 

невідкладних 

робіт   

3. Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки 

 Разом за 

напрямком 

усього 243,79 - 117,7 43,53 41,28 41,28  

1. Обладнання  

будівель 

(приміщень) 

закладів освіти, 

культури 

системами 

протипожежног

о захисту 

(здійснення їх 

технічного 

обслуговування 

та пожежного 

спостерігання) 

2016 - 

2020 роки 

Відділ  освіти,  

молоді та спорту,   

Відділ культури 

та туризму 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет 

46,820 - 46,820 - - - Обладнання 

приміщень 

закладів 

освіти, 

культури, 

охорони 

здоров'я та 

установ 

соціального 

захисту 

населення 

системами 

протипожеж 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ного захисту   

  2. Підвищення 

вогнестійкості 

будівель 

(приміщень)  

закладів освіти, 

культури,   

шляхом 

просочення 

конструкцій 

вогнетривкими 

сумішами 

2016 - 

2020 роки 

Відділ  освіти, 

молоді, та спорту, 

Відділ культури 

та туризму, 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет 

87,2 - 21,8 21,8 21,8 21,8 Оброблення  

вогнетривки-

ми  сумішами  

приміщень 

закладів 

освіти, 

культури,   

  

3. Монтаж 

(ревізія) 

пристроїв 

захисту від 

прямих 

попадань 

блискавки і 

вторинних її 

проявів на 

будівлях 

закладів освіти, 

культури,   

2016 - 

2018 роки 

Відділ  освіти, 

молоді та спорту, 

Відділ культури 

та туризму 

міської ради, 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет  

77,92 - 19,48 19,48 19,48 19,48 Монтаж 

пристроїв 

захисту на  

будівлях 

закладів 

освіти, 

культури,     

4. Забезпечення 

функціонування 

підрозділів 

місцевої 

пожежної 

охорони 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет 

29,160 - 29,16 - - - Забезпечення 

функціонуван

ня підрозділів 

місцевої 

пожежної 

охорони 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  5. 

Удосконалення 

стану 

пожежних 

гідрантів, 

водоймищ та 

водонапірних 

веж населених 

пунктів міської 

ради 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

 

місцевий 

бюджет 

2,250 - - 2,250 - - Приведення до 

використання 

за призначен-

ням   по-

жежних 

гідрантів, 

водоймищ та 

водонапірних 

веж 

4. Попередженн

я та ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій 

(подій) на  

водних 

об'єктах 

 Разом за 

напрямком 

усього 8,790 - 8,790 - - -  

1. Заходи щодо 

попередження 

та ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій (подій) 

на водних 

об'єктах 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет  

 

 

8,790 - 8,790 - - - Облаштуван-

ня місць 

масового 

відпочинку 

населення на 

водних 

об’єктах 

5. Здійснення 

комплексу 

профілактик 

них заходів, 

моніторингу, 

проведення 

навчань з 

попередження 

та ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій на 

об’єктах 

району та 

формування 

матеріальних 

запасів для 

проведення 

 Разом за  

напрямком 

усього 225,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Проведення 

навчань з 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на   

об'єктах 

міської ради 

 

 2016-2020 

роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради районний 

відділ управління   

ДСНС України в 

Кіровоградській 

області,  ДПРЧ 23 

управління   

ДСНС України в 

Кіровоградській  

області,   

місцевий 

бюджет 

225,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

таких заходів 

6. Перевірка 

стану 

гідротехнічни

х споруд 

 Разом за 

напрямком 

місцевий 

бюджет 

6,84 - 1,71 1,71 1,71 1,71 Проведення 

перевірок  

гідротехніч 

них споруд     
 2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет  

6,84 - 1,71 1,71 1,71 1,71 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення у 

належний 

стан захисних 

споруд 

цивільного 

захисту 

міської ради 

для 

використання 

за 

призначенням 

 

 Разом за 

напрямком 

усього 256,276 - 256,276 - - -  

1.Проведення 

інвентаризації 

захисних 

споруд 

цивільного 

захисту міської 

ради 

 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,   

місцевий 

бюджет  

 

4,8 -     4,8 - - - Забезпечення 

захисту 

населення в 

умовах 

надзвичайних 

ситуацій 

       

2.Приведення 

захисних 

споруд 

цивільного 

захисту міської 

ради до 

готовності 

 

2016 - 

2020 роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради,        

місцевий 

бюджет 

 

 

251,476 - 251,476 - - - Забезпечення 

захисту 

населення в 

умовах 

надзвичайних 

ситуацій 
        

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                        Л.А.ПОСТОЛЮК 

 



 

 

 


