
                                                                                        Доопрацьовано 02.12.2022           

                                                                                         ПРОЕКТ № 1434 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА       

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від « » 2022 року       №__ 

 

 

Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 25 листопада 2021 року № 932  

«Про затвердження Програми запобігання  

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

на 2022-2024 роки» (зі змінами) 

 

 

  Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,  статтями 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 25 листопада             

2021 року № 932 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки» (зі змінами) та рядок 6 

підпункту «в» підрозділу 1  розділу І та рядок «Всього по Програмі» заходів 

щодо забезпечення виконання Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 

та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки викласти в новій редакції згідно з 

додатком. 

  

 

 
Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ганна Максимова  35 83 60  

 



                                                                                                                                                                                            Додаток 

                                                                                                                                                                                          до  рішення Кропивницької міської ради  

                                                                                                                                                                                          «___»___________2022 року  № ___ 

 

Заходи щодо забезпечення виконання  

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки 
 

 

 

 

 

 

 
 

№ з/п 

 

 

 

 
     Заходи 

 

 

 

 
 

Термін    

вико-

нання 

 

 

 

 

 
 

   Виконавці 

                                                                                    Фінансове забезпечення (тис. грн) 

 
Результат           

впроваджу-

ння 

                               2022 рік 2023 рік                            2024 рік 
 
 

Всього за 
рахунок 

усіх 

джерел 

фінансу- 
вання 

у т.ч. за рахунок 
 

Всього за 

рахунок 

усіх джерел 
фінансу- 

вання 

у т.ч. за рахунок 
 

Всього за 

рахунок 
усіх 

джерел 

фінан-

сування 

у т.ч. за рахунок 

облас- 

ного 

бюд- 
жету 

  місцевого  

бюджету 

інших 

джерел 

фінансу- 
вання 

облас- 

ного 

бюд- 
жету 

місцевого 

бюджету 

інших 

джерел 

фінан-
су вання 

облас- 

ного 

бюд- 
жету 

 місцевого      

бюджету 

інших 

джерел 

фінансу- 
вання 

загальний фонд спеціаль -

ний фонд 
загальний 

фонд 

спеціаль-  

ний фонд 

 загаль- 

ний 
фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

І Підсистемні організаційно-управлінські комплексні заходи із захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, моніторингу та координації      дій 
силами та засобами спеціалізованих служб цивільного захисту міста 

1 Комплексні заходи попередження і захисту територіальної громади міста від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру: 

в) Створення та розвиток матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  

 створення 
матеріального 
резерву 

будівельних 
та інших 
матеріалів  

 

 
 

  2022- 

2024 
роки 

Головне 

управління 

житлово-

комуналь-

ного 

господарства 

Кропивниць-

кої міської 

ради, КП 

«АДС» КМР»,                

КП 

«Універсал-

2005» КМР», 

КП 

«Міськсвітло» 

КМР»,                

КП 

«Благоустрій» 

КМР»,                

КП «ЖЕО              

№ 1» КМР», 

КП «ЖЕО             

№ 2» КМР»,               

КП «ЖЕО               

№ 3» КМР»,           

КП «ЖЕО            

№ 4» КМР», 

КП «ЖЕК             

№ 9» КМР» 

 

 

 

 

 3156,00 

  

 

 

 

1571,795 

 

 

 

 

1584,205 

 

 

 

 

 

0,00 

  

 

 

 

0,00 

   

 

 

 

0,00 

  

 

 

 

0,00 

 

 

 
 

Формування  

міського 

матеріального 

резерву 

Всього по підрозділу І 10151,90 0,00 8567,695 1584,205 0,00 1933,50 0,00 1933,50 0,00 0,00  1225,00 0,00 1225,00 0,00 0,00  

Всього по розділу І 10216,90 0,00 8632,695 1584,205 0,00 2003,50 0,00 2003,50 0,00 0,00 1300,00 0,00 1300,00 0,00 0,00  

Всього по Програмі 12458,766 0,00 10874,561 1584,205 0,00 2003,50 0,00      2003,50 0,00 0,00 1 375,00 0,00  1375,00 0,00 0,00 
 

              

               Начальник  Головного управління 

               житлово-комунального господарства                                                                                                              Віктор  КУХАРЕНКО  



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради                    

№  1434 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 

25 листопада 2021 року № 932 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки»                

(зі змінами)» 

 

 

1. Посилання на законодавство 

 

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування                         

в Україні», Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кропивницької міської ради від 02 лютого          

2021 року № 49. 

 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 

У відповідності до прийнятого рішення Виконавчим комітетом           

Кропивницької міської ради від 22.11.2022 р. № 837 «Про перерозподіл 

видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального 

обсягу бюджетних призначень на 2022 рік» Головним управлінням житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради (далі – Головне 

управління) підготовлено проєкт рішення Кропивницької міської ради                    

№ 1434 «Про  внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                           

від  25.11.2021 р. № 932 «Про  затвердження  Програми  запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки»                             

(зі змінами)» з урахуванням перерозподілу видатків по Головному управлінню 

на 2022 рік. Даним рішенням вносяться наступні зміни до Заходів щодо 

забезпечення виконання Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки, а саме:  

по  рядку 6 «Створення матеріального резерву будівельних та інших 

матеріалів» підпункту «Створення та розвиток матеріально-технічного резерву 

для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків» підрозділу 1 «Комплексні заходи попередження і 

захисту територіальної громади міста від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального та воєнного характеру» розділу І «Підсистемні 

організаційно-управлінські комплексні заходи із захисту населення і територій 

міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

моніторингу та координації  дій силами та засобами спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста» та  по рядку «Всього по Програмі» збільшено 

видатків на суму 656,000 тис.грн. 

  

 



2 

 

 

3. Ціль прийняття рішення 

 

Приведення у відповідність видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів - Головному управлінню для повноцінного та своєчасного 

виконання функцій, визначених  Положенням  про Головне управління, 

затвердженого рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року             

№ 71. 

 

4. Результат розгляду на постійних комісіях міської ради 

 

Проєкт рішення  буде внесено на розгляд: 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради; 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства                                  

та транспорту; 

постійної комісії з питань бюджету та податкової політики. 

 

 

 

 

Начальник  Головного управління  

житлово-комунального господарства                            Віктор КУХАРЕНКО  



 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
 

до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради                         

№ 1434 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                

від 25 листопада 2021 року № 932 «Про  затвердження  Програми  

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків                          

на 2022-2024 роки» (зі змінами)» 

                                                                                                      02.12.2022 року 
№ 

за  

п/п 

 

Найменування заходу 

Обсяг фінансових ресурсів 

на 2022 рік 

Зміни 

(збільшення/ 

зменшення) 

Причини змін 

Затверджені 

видатки 

Видатки зі 

змінами 

Розділ І «Підсистемні організаційно-управлінські комплексні заходи із захисту 
населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, моніторингу та координації  дій силами та засобами спеціалізованих 

служб цивільного захисту міста» 

підрозділ 1 «Комплексні заходи попередження і захисту територіальної громади 

міста від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного 
характеру» 

підпункт (в):  «Створення та розвиток матеріально-технічного резерву для 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

та їх наслідків» 
 створення 

матеріального 
резерву будівельних 

та інших матеріалів 

 

    

 2 500,00 

 

     

3 156,00 

 

  

 + 656,00 

На виконання 
рішення рішення 

Виконавчого 
комітету                                       
Кропивницької 
міської ради від 
22.11.2022 р. № 837 
«Про перерозподіл 
видатків по 

Головному 
управлінню житлово-
комунального 
господарства 
Кропивницької 
міської ради за 
бюджетними 
програмами в межах 

загального обсягу 
бюджетних 
призначень на 2022 
рік» 

 Всього по підрозділу 1    9 495,90     10 151,90    + 656,00  

 Всього по розділу  І    9 560,90      10 216,90    + 656,00  

  Всього по Програмі    11 802,766    12 458,766    + 656,00   

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                Віктор КУХАРЕНКО 
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