
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  26 лютого 2019 року                                                   № 102 

 
 

 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження напрямів  діяльності та  

заходів, що будуть виконуватись виконавчими  

органами місцевого самоврядування та  

комунальними підприємствами міської ради в сфері   

пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки” 

 

 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

                                                       В И Р І Ш И В: 

  

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження напрямів  діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки на    

2019-2021 роки”, що додається.   

          

 2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного 

проекту рішення на розгляд міської ради. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Олексій Гненний 22 86 20 



                                                                 ПОГОДЖЕНО 

 

рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького                

від 26 лютого 2019 року № 102 

 

                                                                   Проект  
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  “___” _________ 2019  року      № _____ 

 

Про затвердження напрямів  діяльності та  

заходів, що будуть виконуватись виконавчими  

органами місцевого самоврядування та  

комунальними підприємствами міської ради в сфері   

пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки 

  
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 19 Кодексу 

цивільного захисту України, статтями 26, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 1 протокольного доручення за 

підсумками апаратної наради міського голови  з секретарем міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та запрошеними особами від 25 вересня   

2017 року протокол № 32,  Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А:  
 

 

 

 
 

 

 

 

1. Затвердити напрями діяльності та заходи, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері  пожежної та техногенної безпеки на 

2019-2021 роки, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                              А.РАЙКОВИЧ 

 
 

 

Олексій Гненний 22 86 20 



                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

                                                                                                                                                    рішенням Міської ради  

                                                                                                                                                    міста Кропивницького 

                                                                                                                                                    від “____” ___________2019 року № _____   

 Напрями діяльності та заходи,  

що будуть виконуватись виконавчими органами місцевого самоврядування та  

комунальними підприємствами міської ради в сфері  пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки   

 
Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

 
Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),  

 тис. грн 
Очіку-

ваний  

ре- 

зультат 
усього у тому числі: 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання будівель 

(приміщень) системами 

протипожежного захисту 

(здійснення їх технічного 

обслуговування та 

пожежного спостерігання), 

обробка дерев’яних 

конструкцій протипожежним 

розчином, монтаж чи 

приведення у робочий стан 

систем блискавкозахисту, 

обладнання приміщень 

протипожежними дверима, 

придбання та технічне 

обслуговування наявних 

вогнегасників та інші 

технічні заходи 

протипожежного захисту 

 

Управління освіти 

Міської ради міста 

Кропивницького 

Місцевий 

бюджет 
35 737,500 11 912,500  11 912,500 11 912,500  

Управління молоді та 

спорту Міської ради 

міста Кропивницького 

(об’єкти відділу 

фізичної культури та 

спорту) 

Місцевий 

бюджет 

348,000 116 000 116 000 116 000  

Управління молоді та 

спорту Міської ради 

міста Кропивницького 

(об’єкти відділу сім’ї 

та молоді) 

Місцевий 

бюджет 
1 731,400 577,134 577,134  577,134  



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Управління охорони 

здоров’я Міської ради 

міста Кропивницького 

Місцевий 

бюджет 

1 855,000 618,334 618,334 61,334  

Управління культури 

та туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Місцевий 

бюджет 
7 824,000 

 

2 608,000 2 608,000 2 608,000  

КП «Управління 

будинками Міської 

ради міста Кропив-

ницького»   

Місцевий 

бюджет 
3 007,000 

 

1 002,333 1 002,333 1 002,333  

Всього по заходах Місцевий 

бюджет 
50 502,900 16 834,300 16 834 300 16 834,300  

 

 

 

 

Начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Міської ради  

міста Кропивницького 

  

  

                   

               

                                                                                                                                                                                                          

С.КОВАЛЕНКО      
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