Звіт
про виконання заходів Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків
за 2016 рік
У 2016 році управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення виконувалась Програма запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки (рішення Кіровоградської
міської ради від 23.02.2016 № 67 зі змінами, внесеними рішеннями КМР від
28.07.2016 № 457, від 27.12.2016 № 746). Для виконання заходів Програми у
звітному році передбачались кошти в сумі 1218,9 тис. грн., відкриті
асигнування та касові видатки склали 1208,551 тис. грн., що становить 99%:
Заходи Програми
інформаційно-пропагандистська, роз'яснювальна робота серед
населення міста про характер походження подій за видами
надзвичайної ситуації (техногенна, природна, соціальна та
військова) через рекламні носії, придбання видавницької
продукції, періодичних видань, виготовлення наочних та
навчальних засобів (пам'ятки, інструкції, плакати, посібники
тощо)
оснащення (придбання) канцелярської продукції та приладдя
для укріплення матеріально-технічної бази міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій
створення та розвиток матеріально-технічного резерву для
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків:
- придбання паливно-мастильних матеріалів, гальмівних та
охолоджуючих рідин, фільтрів
- придбання будівельних, господарських та інших матеріалів
(лопати, відра, плівка поліетиленова, цвяхи, мішки тощо)
заходи з попередження надзвичайних подій та ліквідації
факторів небезпечних наслідків природних, техногенних явищ
(обмерзання, ожеледиця, снігопад, мороз, обвали, паводки,
підтоплення, сильний дощ, зливи, шквальні стихійні лиха,
загрози повалення дерев від вітру та шквалів, радіаційне,
хімічне забруднення та інше)
виконання невідкладних робіт (знесення (видалення)
аварійних (фаутних) дерев, що створюють загрозу життю і
здоров’ю людей, інфраструктурі міста)
демеркурізація важких металів та їх утилізація
евакуація (тимчасове відселення) населення міста (внаслідок
підтоплення територій, знищення осель пожежами,
руйнування або загроза руйнування комунального, приватного
житлового фонду та інше (автопослуги для проведення
евакуації (відселення) населення, миття автотранспорту від
хімічного та радіаційного забруднення)
організація життєдіяльності евакуйованого (тимчасово
відселеного) населення міста (харчування, проживання,
санітарно-гігієнічні послуги )
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обстеження водоймищ міста, технічна атестація місць
масового відпочинку населення на воді
обстеження гідротехнічних споруд та щитових водозливних
затворів, проведення підводних робіт по очищенню від
сторонніх предметів, намулу та інших невідкладних
(водолазних) робіт на водоймах міста
попередження та реагування на нещасні випадки на воді
шляхом виїзду водолазнопошукової групи
забезпечення пункту управління начальника цивільної
оборони міста ліцензованими операційними системами,
комп'ютерною, друкувальною та іншою оргтехнікою,
обслуговування комп'ютерної, друкувальної та іншої
оргтехніки
Паспортизація підтопленої ґрунтовими водами території міста
Кропивницького, 14 ділянок
Субвенція з міського бюджету міста Кіровограда обласному
бюджету Кіровоградської області для надання фінансової
підтримки ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на проведення заходів
з водопониження ґрунтових вод (Відшкодування витрат по
усуненню підтоплення Лелеківського житлового масиву)
Заходи, що будуть здійснюватись 1 державним пожежнорятувальним загоном УДСНС України у Кіровоградській
області з організації протипожежного захисту житла, життя
населення та виробничих об’єктів на договірній основі, за
рахунок субвенції з міського бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів
Придбання пально-мастильних матеріалів
Всього видатки по Програмі
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