Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30 березня 2021 року
м.Бурштин

№ 20/10-21

Про виконання «Комплексної цільової
соціальної програми розвитку цивільного
захисту м. Бурштин та с. Вигівка
на 2016-2020 роки» за 2020 рік
Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту Олександра Іваськевича про виконання «Комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2020
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 2020 рік в особі
головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту О.Іваськевича
взяти до відома (відповідно до Додатку).
2. Рішення 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» вважати
таким, що втратило чинність та зняти з контролю як таке, що виконане.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення
покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради Олександра Іваськевича.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Ростислава Стаська.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток
до рішення міської ради
від 30.03.2021 № 20/10-21
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 2020 рік

№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст заходу
Накопичення
міського
матеріального
резерву для
запобігання та
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
Утримання
складу цивільного захисту
міста
Організація
запобіжних та
рятувальних
заходів на
водних
об’єктах
місцевості
Встановлення
та утримання
міської
системи
оповіщення
Утримання та
функціонуванн
я мобільнооперативної
групи міської
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного
захисту

Разом:

Передбачене
фінансуванн
я на 2020 рік,
грн

Дата і №
документу про
виділення
коштів

Виконані
роботи,
придбані
матеріали

Використано коштів,
грн

Залишок,
грн

7 500

Розпорядження
міського голови
від 23.03.2020
№160 «Про
фінансування
товарів, робіт та
послуг»

Придбання
матеріалів:
праймер,
бікроеласт

7 450

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 500

Дата і №
розпоряджень
міського голови
подано нижче *

Оплата
послуг
обслуговува
ння засобів
оповіщення

12 398,88

101,12

-

-

-

-

-

20 000

-

-

19 848,88

151,12

*Дата і № розпоряджень міського голови щодо оплати послуг експлуатації та
технічного обслуговування системи оповіщення:
- розпорядження міського голови від 16.03.2020 № 144 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 08.04.2020 №188 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 06.05.2020 № 214 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг;
- розпорядження міського голови від 20.05.2020 № 229 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 04.06.2020 № 248 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 07.07.2020 № 283 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 20.08.2020 № 331 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 02.09.2020 № 345 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 08.10.2020 № 380 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 05.11.2020 № 420 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;
- розпорядження міського голови від 09.12.2020 № 441 «Про фінансування товарів,
робіт та послуг»;

Секретар ради

Роман Іванюк

