
Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/14/___        від 18 лютого 2022 року 
 

Про внесення змін до  Програми  

захисту населення і територій 

Збаразької громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2021 – 2024 роки 
 

Відповідно до п. 22 статті 26, п. 3 статті 36 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" постанови Кабінету міністрів 

України від 09.01.2014 р. "Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту", у зв’язку із ускладненням воєнно-політичної 

ситуації поблизу кордонів України та загрозою можливого вторгнення на 

територію нашої держави, з метою здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання 

термінової допомоги населенню, враховуючи прогнозовані для Збаразької 

міської громади види та рівні надзвичайних ситуацій, обсяги робіт з ліквідації 

їх наслідків, розміру завданих збитків, підвищення рівня захисту населення і 

територій громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного  та 

соціального характеру, враховуючи висновки та рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань бюджету, економіки, соціально-економічного 

розвитку та комунальної власності, районна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми захисту населення і територій Збаразької 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2021 – 2024 роки, виклавши в новій редакції такі розділи: 

1) Паспорт Програми, згідно з додатком 1; 

2) розділ 4 Програми, в частині, що стосується Обсягів та джерел 

фінансування, згідно з додатком 2; 

3) пункти 1, 2 розділу 6 Програми, згідно з додатком 3. 

 
Збаразький міський голова          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

рішення сесії міської ради 

від 18 лютого 2022 року № ___ 

 
 

 

ПРОГРАМА  

захисту населення і територій Збаразької громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2024 роки 
 

 

1. Паспорт  
 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет міської ради, управління 

регіонального розвитку міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Кодекс цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня    

2015 р. № 775 ‘‘Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій’’, від 27 вересня 2017 р. 

№ 733 ‘‘Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій та 

зв’язку у сфері цивільного захисту’’ 

3. Розробник Програми Управління регіонального розвитку міської ради 

4. Співрозробники  

Програми 

Виконавчий комітет міської ради, група 

компаній "Контракт – Добрі діла", 4 державна 

пожежно-рятувальна частина 3 державного 

пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

України у Тернопільській області 

5. Відповідальні 

виконавці Програми 

Управління регіонального розвитку міської ради 

6. Учасники Програми 4 державна пожежно-рятувальна частина 3 

державного пожежно-рятувального загону ГУ 

ДСНС України у Тернопільській області, група 

компаній "Контракт – Добрі діла", виконком 

міської ради  

7. Термін реалізації 

Програми 

2021-2024 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет та небюджетні джерела 

фінансування не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг 3812,0 тис. гривень 



фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

10. Коштів міського  

бюджету: 
3812,0 тис. гривень 

 

 

 

Секретар ради        Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 



Додаток 2 

рішення сесії міської ради 

від 18 лютого 2022 року № ___ 

 

 

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, становить 3812,0 тис. гривень. 

Обсяг фінансування  Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту місцевого бюджету на відповідний рік. 

 

Ресурсне забезпечення програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2021-2024 роки 

 

Обсяг ресурсів, усього, 

 

 у тому числі: 

 

Виконання по роках, тис. грн. 

Усього витрат 

на виконання 

програми, 

тис. грн. 

2021 

рік 

 

2022 

рік 

 

2023 

рік 

 

2024 

 рік 

 

 

773,0 

 

1273,0 938,0 828,0 3812 ,0 

міський бюджет 773,0 

 

1273,0 938,0 828,0 3812,0  

 

 

 

Секретар ради        Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 



Додаток 3 

рішення сесії міської ради 

від 18 лютого 2022 року № ___ 

 

 
 

Напрями діяльності та заходи  

програми захисту населення і територій Збаразької громади від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру на 2021-2024 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. у тому числі 

Очікуваний 

результат 

2
0
2
1

 

р
ік

 

2
0

2
2
 

р
ік

 

2
0

2
3
 

р
ік

 

2
0

2
4
 

р
ік

 

Р
аз

о
м

 

 

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

1. Створення та 

накопичення 

місцевого 

матеріального 

резерву 

цивільного 

захисту. 

Створення та 

щорічне проведення 

заходів з поповнення 

використаних 

матеріальних запасів 

та коригування їх 

номенклатури за 

результатами про-

ведення аварійно-

відновлювальних 

робіт з ліквідації 

наслідків надзви-

чайних ситуацій. 

2021 - 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради  

міський 

бюджет 

170,0 300,0 170,0 170,0 810,0 Створення районного 

матеріального резерву та 

щорічне його 

поповнення відповідно 

до номенклатури та 

обсягів. 

 

2. Відновлення 

функціонуван- 

ня захисних 

Проведення 

комплексу заходів 

щодо відновлення 

2021 - 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міський 

бюджет 

100,0 200,0 20,0 20,0 340,0 Приведення захисних 

споруд в стан готовності 

до прийняття населення 



споруд 

цивільного 

захисту. 

функціонування 

захисних споруд 

цивільного захисту 

за призначенням на 

території громади  та 

доукомплектування 

необхідними 

засобами і майном. 

міської ради, 

балансоутри-

мувачі 

захисних 

споруд 

на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 Всього: 773,0 1273,

0 

938,0 828,0 3812,

0 

 

 
 

Секретар ради               Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
 


