
 

ПРОЄКТ 

26.02.2020                                                                                                           № 2006 

м. Бурштин 

 

Про виконання «Комплексної цільової  

соціальної програми розвитку цивільного  

захисту м. Бурштин та с. Вигівка 

на 2016-2020 роки» за 2019 рік 

 

 Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту О. Іваськевича про виконання «Комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2019 

рік, в порядку звітування перед міською радою на виконання рішення Бурштинської міської 

ради від 28.01.2016 №09/06-16 «Про комплексну цільову соціальну програму розвитку 

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» відповідно до ст. 25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

вирішила: 

 

 1. Інформацію про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2019 рік в особі 

головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту О. 

Іваськевичавзяти до відома (інформація додається).  

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова Роксолана Джура 

 

 

Автор проєкту:  

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту                      ________________               Олександр Іваськевич 

 

Погоджено:  

 

Перший заступник міського голови              ________________                Володимир Гулик  

 

Головний бухгалтер                                        ________________                Іванна Федунків  

 

Начальник фінансового відділу                     ________________                Ольга Петровська  

 

Начальник відділу економіки  

і промисловості                                               _________________               Марія Назар 

 

Юридичний відділ                                          _________________              _________________ 



Додаток 

 

 

Інформація 

про стан виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку  

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки»  

затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 № 09/06-16 

за 2019 рік. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Передбачене 

фінансуванн

я на 2019 рік, 

грн 

Дата і № 

документу про 

виділення 

коштів 

Виконані 

роботи, 

придбані 

матеріали 

Використа-

но коштів, 

грн 

Залишок, 

грн 

1. 

Накопичення 

міського 

матеріального 

резерву для 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

30 000 

Розпорядження 

міського голови 

від 12.03.2019 

року № 153 

«Про виділення 

коштів» 

Придбання 

шиферу 
29 000 1 000 

2. 

Утримання 

складу цивіль-

ного захисту 

міста 

- - 

Роботи не 

проводи-

лись 

- - 

3. 

Організація 

запобіжних та 

рятувальних 

заходів на 

водних 

об’єктах 

місцевості 

- - 

Роботи не 

проводи-

лись 

- - 

4. 

Встановлення 

та утримання 

міської 

системи 

оповіщення 

11 590 

Рішення міської 

ради від 25 

вересня 2019 

року № 02/79-19 

«Про внесення 

змін до бюджету 

м. Бурштин на 

2019 рік» 

Оплата 

послуг 

обслуговува

ння засобів 

оповіщення 

10 623,98 966,02 

5. 

Утримання та 

функціонуванн

я мобільно-

оперативної 

групи міської 

підсистеми 

єдиної 

державної 

системи 

цивільного 

захисту 

- - 

Роботи не 

проводи-

лись 

- - 

Разом: 41 590 - - 39 623,98 1 966,02 

 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради                          Олександр Іваськевич 


