
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 13 грудня 2016 року                                                    № 638 
 

 

 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
«Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 23 лютого 2016 року № 67  
«Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2016-2018 роки» 
 
 
 

Керуючись ст. 140, 143 Конституції України, ст. 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
                                                       В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                
2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки», що додається.           
 2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради 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 Грабенка О.В. 
 
 
 
Секретар міської ради        А.Табалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гненний 22 86 20 



  

ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
13 грудня 2016  
№ 638 

 
Проект  

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «____»___________2016 року            № _____ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 23 лютого 2016 року № 67  
«Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2016-2018 роки» 
  
 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 26, 36, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                      
від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»                       
(зі змінами, внесеними рішенням Кіровоградської міської ради від 28 липня 
2016 року № 457), а саме: 

1) В тексті Програми слово «Кіровоград» замінити на                                  
«Кропивницький» у відповідних відмінках; 

2) Заходи по забезпеченню виконання Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки викласти 
в новій редакції згідно з додатком. 

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 
 
 
Шевцова 22 86 20 



Додаток 
до рішення Кіровоградської міської 
ради 
«___»___________2016  
№______   

Заходи по забезпеченню виконання Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки 
                    

                    

Фінансове забезпечення (тис. грн) 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

у т.ч. за рахунок у т.ч. за рахунок у т.ч. за рахунок 

місцевого 
бюджету 

місцевого 
бюджету 

місцевого 
бюджету 

№ з/п Заходи 
Термін 
вико-
нання 

Виконавці Всього за 
рахунок 
усіх 

джерел 
фінансу-
вання 

облас-
ного 
бюд-
жету загаль-

ний фонд 
спеціаль-
ний фонд 

інших 
джерел 
фінансу-
вання 

Всього за 
рахунок 
усіх 

джерел 
фінансу-
вання 

облас-
ного 
бюд-
жету 

загаль-
ний 
фонд 

спеціаль-
ний фонд 

інших 
джерел 
фінансу-
вання 

Всього за 
рахунок 
усіх 

джерел 
фінансу-
вання 

облас-
ного 
бюд-
жету загаль-

ний фонд 
спеціаль-
ний фонд 

інших 
джерел 
фінансу-
вання 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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:  

а)  організаційно-управлінські та координаційні заходи  

  
 
 
 
 
 
 
 

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) 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

2,00   2,00     2,50   2,50 

    

2,64   2,64 

    

Підвищення 
рівня 

інформування 
населення 

б) заходи з укріплення матеріально-технічної бази міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

  

оснащення (придбання) 
канцелярської 
продукції та приладдя 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

0,50   0,50     0,50   0,50 

    

0,53   0,53 

    

Укріплення 
матеріально-
технічної бази 
міської комісії 



         2        Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в) 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  

140,50   140,50     170,00   170,00 

    

179,35   179,35 

    

  

придбання будівельних, 
господарських та інших 
матеріалів (лопати, 
відра, плівка 
поліетиленова, цвяхи, 
мішки тощо) 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

27,00   27,00     0,00   0,00 

    

10,55   10,55 

    

Формування 
міського 

матеріального 
резерву 

г) заходи з попередження виникнення надзвичайних подій (ситуацій)  

  

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) 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

10,00   10,00     36,00   36,00 

    

37,98   37,98 

    

Попередження 
та ліквідація 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій (подій) 
та стихійного 

лиха 

д) заходи з моніторингу та прогнозування обстановки по радіаційному, хімічному стану на території міста 

  

придбання приладів  
дозиметричного, 
хімічного, радіаційного 
контролю, засобів 
індивідуального 
захисту  

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

0,00   0,00     0,00 

  

0,00 

    

0,00   0,00 

    

Підвищення 
рівня 

захищеності 
працівників 
виконавчих 
органів КМР  

Всього по підрозділу 1   180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00 231,05 0,00 231,05 0,00 0,00  

                  



  
         3        Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 Комплексні організаційно-практичні заходи реагування по локалізації  ліквідації надзвичайних подій (ситуацій) техногенно-природного характеру:  

а) заходи з проведення невідкладних упереджувальних, складних, спеціальних та першочергових аварійно-відновлювальних робіт 

  

виконання 
невідкладних робіт 
(знесення (видалення) 
аварійних (фаутних) 
дерев, що  створюють 
загрозу життю і 
здоров’ю людей, 
інфраструктурі міста) 

20,00   20,00     25,00   25,00 

    

26,38   26,38 

    

Проведення 
попереджуваль-
них робіт, що 
підвищить 
рівень 

захищеності 
населення та 
зменшить 
збитки 

  

демеркурізація важких 
металів та їх утилізація 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

0,00   0,00     1,00   1,00 

    

1,05   1,05 

    

Збір важких 
металів та 
інших 

небезпечних 
речовин  

б) здійснення заходів з евакуації та тимчасового відселення з районів надзвичайних ситуацій (подій) при виникненні загрози життю і здоров'ю людей  

  

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) 

0,00   0,00     1,00   1,00 

    

1,17   1,17 

    

Підвищення 
рівня 

реагування на 
надзвичайні 

ситуації (події) 
на території 

міста 

  

організація 
життєдіяльності 
евакуйованого 
(тимчасово 
відселеного) населення 
міста (харчування, 
проживання, санітарно-
гігієнічні послуги )  

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

3,00   3,00     14,00   14,00 

    

4,10   4,10 

    

Підвищення 
рівня 

захищеності 
населення при 
виникненні 

надзвичайних 
ситуацій 

Всього по підрозділу 2 
    

23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 32,70 0,00 32,70 0,00 0,00   

Всього по розділу І     203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 263,75 0,00 263,75 0,00 0,00   



  

         4        Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ІІ Заходи на водних об’єктах м. Кропивницького (організація рятування на водах), що здійснюються на договірній основі 

  

обстеження водоймищ 
міста,  технічна 
атестація місць 
масового відпочинку 
населення на воді 

0,00   0,00     0,00   0,00 

    

0,00   0,00 

    

  

організація локального 
оперативного 
чергування 
рятувальників та 
обладнання 
рятувальних 
майданчиків в місцях 
масового відпочинку на 
воді 

0,00   0,00     0,00   0,00 

    

0,00   0,00 

    

  

обстеження 
гідротехнічних споруд 
та щитових 
водозливних затворів, 
проведення підводних 
робіт по очищенню від 
сторонніх предметів, 
намулу та інших 
невідкладних 
(водолазних) робіт на 
водоймах міста 

0,00   0,00     0,00   0,00 

    

0,00   0,00 

    

  

попередження та 
реагування на нещасні 
випадки на воді 
шляхом виїзду 
водолазнопошукової 
групи 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

0,00   0,00     0,00   0,00 

    

0,00   0,00 

    

Запобігання 
виникненню 
надзвичайних 

ситуацій                
(подій) в місцях 

масового 
відпочинку 

громадян міста       
на воді 

Всього по розділу ІІ                                                                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
ІІІ Реалізація заходів щодо розвитку і удосконалення автоматизованих систем оповіщення та інформаційних даних цивільного захисту  
  забезпечення пункту 

управління начальника 
цивільної оборони міста 
ліцензованими 
операційними 
системами, 
комп'ютерною, 
друкувальною та іншою 
оргтехнікою, 
обслуговування 
комп'ютерної, 
друкувальної та іншої 
оргтехніки   

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

0,00   0,00     0,00   0,00 

    

0,00   0,00 

    

Накопичення, 
оброблення, 

підтримка банку 
даних про 
надзвичайні 

ситуації (події) 

Всього по розділу ІІІ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



  

         5        Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ІV Заходи з захисту території міста від шкідливої дії вод 

  Паспортизація 
підтопленої ґрунтовими 
водами території міста 
Кропивницького, 14 
ділянок 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

199,90   199,90     0,00   0,00     0,00   0,00 

    

Створення умов 
для безпечного 
проживання 
населення 

Всього по розділу ІV     199,90 0,00 199,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

V Субвенція з міського бюджету міста Кропивницького 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 

2016-
2018 рік 

Управління 
з ПНС та 
ЦЗН КМР 

 
 

ОКВП 
"Дніпро-

Кіровоград" 

566,00   566,00     0,00   0,00 

    

0,00 

  

0,00 

    

Створення умов 
для безпечного 
проживання 
населення 

Всього по розділу V     566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VI Заходи, що будуть здійснюватись 1 державним пожежно-рятувальним 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  

2016-
2018 рік 

1 
державний 
пожежно-
рятуваль-
ний загін 
УДСНС 
України у 
Кіровоград-

ській 
області 

250,00   250,00     0,00   0,00 

    

0,00 

  

0,00 

    

Підвищення 
рівня реагування 
на надзвичайні 
ситуації (події) 

на території міста 

Всього по розділу VІ     100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VI І Субвенція з міського бюджету міста Кропивницького обласному бюджету Кіровоградської області для надання фінансової підтримки ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на проведення заходів з придбання 
пожежних гідрантів 

 Придбання пожежних 
гідрантів 

2016-
2018 рік 

ОКВП 
"Дніпро-

Кіровоград" 
0,00  0,00   0,00  0,00 

  

0,00 

 

0,00 

  

Підвищення 
рівня 

захищеності 
населення при 
виникненні 

надзвичайних 
ситуацій 

Всього по розділу VІІ     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Всього по Програмі 
    

1218,90 0,00 1218,90 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 263,75 0,00 263,75 0,00 0,00 
  

                                        

Начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради 

  

              С.Коваленко     
 


