
ПРОЕКТ 

«___»  ____________ 20 __ р.                                                                                      № 1507 

м. Бурштин 

 

Про виконання «Комплексної цільової  

соціальної програми розвитку цивільного  

захисту м. Бурштин та с. Вигівка 

на 2016-2020 роки» за 2018 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 2018 

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.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 2018 рік в особі 

головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту взяти до відома 

(інформація додається).  

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

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 

 

 

 

Автор проекту:  

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  

 

Юридичний відділ                                          _________________              _________________ 



Додаток  

До Порядку розроблення,фінансування,  

моніторингу міських цільових програм  

та звітності про їх виконання,  

затв. ріш.м/р від 23.12.16 № 22/21-16 

 

ОЗНАЙОМЛЕНО: 

Відділ економіки і промисловості 

_________________ 

 

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 2018 рік. 

 

Головний розпорядник коштів програми – Бурштинська міська рада;  

Виконавець програми – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту;  

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Передбачене 

фінансування 

на 2018 рік, 

грн 

Виконавець 

робіт згідно 

договору 

Виконання 

роботи 

відповідно до 

договору № 529 

від  

01.10.18 р. 

 та договору № 

531 від 

 01.10.18 р. 

Причини 

невикористання 

коштів у 2018 

році 

1. 

Накопичення 

міського 

матеріального 

резерву для 

запобігання 

та ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

8 744 

ПП Патригура 

Г.І. договір № 

529 від  

01.10.18 р. 

ПП Патригура 

Г.І. договір № 

531 від 

 01.10.18 р. 

7 500 

Відсутність 

бажаючих 

заключати 

договори на 

постачання 

товарів 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту                                                               Олександр Іваськевич 


