
 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від  14 січня 2015 року                                                                                            № 5 
 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради “Про  
затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2015 рік” 
 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, Кодексом цивільного захисту 
України, згідно з підпунктом 1 п. "а" ст. 27, ст. 52, 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 березня 2001 року № 308 “Про порядок створення і 
використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, від 06 березня 
2002 року № 264 “Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку  
населення   на   водних  об’єктах”, від 04 лютого 1999 року № 140 “Про порядок 
фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
                                                       В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків на  2015 рік ”, що додається.          
 2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради забезпечити внесення даного проекту 
рішення на розгляд міської ради на чергову сесію. 
 3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Марковського І.І.  

 

 
 
Секретар міської ради                                                                          І.Марковський                                    
 
 
 
 
 
 
 
Гненний 22 86 20 



            
                                                                         
                                                                        ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
14 січня 2015 року    
№ 5 
 

                                                                                                                   Проект                      
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від “___”_____________ 201__ року                                 №_______ 
 
Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2015 рік 

 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Затвердити Програму запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2015 рік, що додається. 

2. Включити Програму запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2015 рік до складу Програми економічного і соціального 
розвитку міста  Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на              
2016 і 2017 роки.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський                                                                                       
 
 
 
 
 
Гненний 22 86 20 


