
                                                                                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 шістдесят восьма сесія 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

  __  квітень  2020 року                               м. Деражня                                 №  

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 16 серпня 2016 р. № 17 «Про затвердження Програми  

забезпечення пожежної безпеки на території м.Деражня 

 на 2016-2020 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.1 «Забезпечення пожежної безпеки на території м.Деражня» до 

Додатку 1 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16 серпня 2016 р. № 17, виклавши його 

в новій редакції, а саме: 
Найменуванн

я завдання 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Прог

нозни

й 

оборо

т 

фінан

сових 

ресур

сів 

У тому числі за роками 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Забезпече

ння 

пожежної 

безпеки на 

території 

м.Деражня 

Придбання пожежно-

технічного та аварійно-

рятувального 

обладнання 

Державний, 

обласний, 

місцевий 

бюджет 

54 5 7 20 15 16 

Придбання речового 

майна, захисного одягу 

та спорядження 

Державний, 

обласний, 

місцевий 

бюджет 

44 5 7 10 10 12 

Проведення аналізу 

стану протипожежного 

водопостачання та 

здійснення комплексу 

заходів щодо 

приведення його у 

відповідність з 

Місцевий 

бюджет 

10 1 2 2 2 3 



вимогами нормативно-

правових актів 

Забезпечення 

добровільних 

пожежних дружин 

промислових 

підприємств, установ, 

організацій пожежною 

технікою 

Кошти 

промислов

их 

підприємст

в, установ, 

організацій 

80 10 15 15 20 20 

Всього 188 21 31 47 47 51 

2.Внести зміни до Додатку 2 до Програми забезпечення пожежної безпеки на території м. 

Деражня на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16 серпня 2016 р. № 

17, виклавши його в новій редакції, а саме: 

Джерела фінансування Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

У тому числі за роками 

2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 277 33,5 43,5 66,5 66,5 71,0 

Державний бюджет 95 11,0 15,0 21,5 21,5 26,0 

Місцевий бюджет 102 12,5 13,5 30 25 25 

Інші джерела фінансування 80 10 15 15 20 20 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 

СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, прав людини, 

законності, депутатської діяльності і етики (голова комісії Оксана ГОЛЬНИК). 

 

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 
 

Виконавець: 

Косевич  


