проект
УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
шоста сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
лютого 2021 року

м. Деражня

№

Про внесення змін до рішення міської ради
від 24 грудня 2020 р. № 4 «Про затвердження Програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, забезпечення пожежної
та техногенної безпеки на території Деражнянської
міської ради на 2021-2025 роки»
На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та
соціального розвитку України», пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п. 8.2.3 розділу 8 «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки»
додатку 1 «Заходи і завдання з виконання Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та
техногенної безпеки на території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки»,
затверджених рішенням сесії міської ради від 24 грудня 2020 р. № 4, виклавши в
наступній редакції:
Всього
№
з/п

Назва заходу

Бюджетні кошти/позабюджетні кошти (тис. грн.)

Виконавець
2021

1
8.2.2

2

2022

2023

3
4
5
6
7
8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
Утримання
Голова
підрозділів місцевої міської
пожежної охорони
ради,
спеціаліст з
питань
цивільного
2600,0/0
100,0/0
325,0/0 550,0/0
захисту
населення
та
мобілізацій
ної роботи
міської ради

2024

2025

8

9

775,0/0

850,0/0

8.2.3.

Створення
та СЛКП
утримання підрозділів «ФЛОРА»
добровільної
пожежної охорони
Усього за пунктом:
Усього за розділом 8:
Усього
за Програмою:

1250,00

200,00/0

12850,0/0 4800,0/0
21 776,0/0 6442,0/0
22962,0/ 6665,0/
888,0
194,0

225,0/0

250,0/0

275,0/0

300,0/0

5050,0/0 800,0/0 1050,0/0 1150,0/0
6805,0/0 2556,0/0 2955,0/0 3018,0/0
7028,0/ 2834,0/ 3178,0/ 3257,0/
199,0
150,0
172,0
173,0

2. Виконавцем пункту 8.2.3 Програми встановити спеціалізоване лісогосподарське
комунальне підприємство «Флора», головний розпорядник коштів – Деражнянська міська
рада.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину
СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр
МОЛОЧНЮК).

Міський голова

вик. Н.Косевич

Андрій КОВПАК

