МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА

РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 28 жовтня 2016 року

РІШЕННЯ

№ 114

м. Мала Виска

Про внесення змін до Програми
цивільного захисту Маловисківського
району на 2016-2020 роки
На підставі частини 2 статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши подані Маловисківською районною
державною адміністрацією матеріли щодо внесення змін до Програми цивільного захисту
Маловисківського району на 2016 - 2020 роки”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми цивільного захисту Маловисківського району на 20162020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 23 грудня 2015
року №22 «Про Програму цивільного захисту Маловисківського району на 2016-2020
роки”, виклавши пункт 5 додатку 4 Програми «Напрями діяльності та заходи програми
цивільного захисту Маловисківського району на 2016-2020 роки» в новій редакції згідно
додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної
ради з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з питань бюджету,
власності та інвестиційної діяльності.

Голова районної ради

С. Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
28 жовтня 2016 №114
Напрями діяльності та заходи
Програми цивільного захисту Маловисківського району на 2016-2020 роки

2016-2020 Управління економіки та районний
роки
розвитку інфраструктури бюджет
районної державної
адміністрації,
районний відділ
управління
ДСНС України в
Кіровоградській області,
ДПРЧ 23 управління
ДСНС України в
Кіровоградській області

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради
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Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),
тис. грн.

2018

Здійснення комплексу
профілактичних
заходів, моніторингу,
проведення навчань з
попередження та
ліквідації надзвичайних
ситуацій на об’єктах
району та формування
матеріальних запасів
для проведення таких
заходів, придбання
запасних частин до
пожежних автомобілів
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фінансування
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Перелік
Назва
заходів
напрямку
діяльності (пріоритетні Програ
ми
завдання)

В.Крило

Очікуваний
результат
Проведення
навчань з
ліквідації
наслідків
надзвичайни
х ситуацій на
потенційно
небезпечних
об'єктах

