
 

                                                                                                          
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

 

 

   

Від 26 січня  2015 р.                                                                      №06/49-15 

м.Бурштин 

 

Про програму забезпечення пожежної  

безпеки м. Бурштин на 2015рік 

  

           Розглянувши звернення У ДСНС Івано-Франківської обл., Галицького РВ У 

ДСНСУ, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, комісії  

законності,  правопорядку міська рада       

                                 

вирішила: 

 

    1. Затвердити Програму забезпечення пожежної  безпеки м. Бурштин на 2015рік згідно   

додатку. 

    2. Бухгалтерії міської ради провести видатки згідно п.1 даного рішення. 

    3. Галицькому РВ У ДСНСУ надати звіт про використання коштів Програми. 

    4. Контроль за виконанням покласти на міського голову Курляка П.І. голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку М.Коцура, голову комісії з питань 

гуманітарної політики В.Василика. 

 

 

 

  Міський голова                                                                                                  П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Додаток 

до рішення сесії міської ради 

                                                                                 №06/49-15від  «26» січня 2015р. 

 

Програма  

забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин на 2015рік 
 

1. Загальні положення 

Програма забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин на 2015 рік створена на основі 

комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, національного 

надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, визначає шляхи вдосконалення системи 

забезпечення пожежної безпеки в м. Бурштин, організаційні засади й функціонування, 

зміцнення технічної і ресурсної бази. 

 

                                                    2.Мета Програми 

Створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки в м.Бурштині та умов для 

реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки. 

 

3.  Завдання і заходи 

3.1.1.забезпечення життєво-важливих інтересів населення, об’єктів підприємств та 

установ міста незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки; 

3.1.2.удосконалення та підвищ. ефективності роботи пов’язаної із забезпеченням 

пожежної безпеки. 

3.2.Здійснювати координацію діяльності міської ради щодо забезпечення 

протипожежного захисту об’єктів та територій. 
ДПРП м.Бурштин У ДСНС в області. 

3.3.Проаналізувати стан протипожежного водопостачання та здійснити комплекс заходів 

щодо забезпечення нормативних витрат води на пожежегасіння. 
ДПРП м.Бурштин У ДСНС в області, КП «Житловик». 

3.4.Взяти участь у щорічному проведенні загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладах міста Дня знань щодо обережного поводження з вогнем. 
ДПРП м.Бурштин У ДСНС в області. 

3.5.Розробити комплекс заходів спрямованих на покращення протипожежного стану 

об’єктів комунальної власності. 
ДПРП м.Бурштин У ДСНС в області, міська рада, КП «Житловик». 

 

                                                  4.Фінансування Програми. 

 

 Фінансування заходів Програми  провести в межах виділених асигнувань міського 

бюджету в сумі 36,0 тис. грн. шляхом направлення субвенції з місцевого бюджету 

державному, а саме Галицькому РВ У ДСНС України на заходи з покращення 

матеріально-фінансового забезпечення  для ДПРП  м.Бурштина (державного пожежно-

рятувального поста): матеріали – 2,0 тис.грн.; паливо-мастильні та запчастини – 28,0 

тис.грн.,  обладнання  - 6,0 тис. грн. 

 

5. Очікувані результати 

У результаті здійснення заходів планується досягти практичного покращення 

протипожежного забезпечення міста.  

 

 

Заступник міського голови                                                         В.Гулик                                                                                       


