
 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 01.06.2022р.  №_188__  

 

Про внесення  змін  до  «Програми забезпечення техногенної  та  

пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської  

міської  територіальної  громади на 2022 - 2026 роки», 

затвердженої рішенням 10 сесії Коростенської міської ради  

VIІІ  скликання  від  28.10.2021  року  № 579 

          

       На виконання п.6 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту України, для 

забезпечення оповіщення населення Коростенської міської територіальної 

громади про загрозу виникнення, або виникнення надзвичайної ситуації, 

забезпечення   готовності  запасного  пункту  управління міської ради «Скеля» 

до використання за призначенням, сприяння проведенню заходів з вивезення 

населення з території Коростенської міської територіальної громади,  

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану» від 11.03.2022 р., ст. 40 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

РІШАЄ: 

       

       1.  Внести зміни до завдання 2 розділу 1 «Забезпечення готовності органів 

управління та сил цивільного захисту (ЦЗ)  для захисту населення і території 

від надзвичайних ситуацій (НС)»,  додатку 1 «Напрямки діяльності та заходи» 

Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і 

територій  Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки 

(Додаток №1).   

       2. Внести зміни до завдання 1 розділу 8 «Забезпечення   готовності  

запасного  пункту  управління міської ради «Скеля» до використання за 

призначенням»,  додатку 1 «Напрямки діяльності та заходи» Програми 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій  

Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки   

  (Додаток №1).   

       3. Внести доповнення до завдання 1 розділу 2 «Забезпечення оповіщення 

та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій», 

додатку 1 «Напрямки діяльності та заходи» Програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій  

 



Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (Додаток 

№2).   

 

 

      Міський голова                                          Володимир МОСКАЛЕНКО          

             
 Заступник міського голови 
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Начальник фінансового управління 

Людмила БАРДОВСЬКА 

 

Начальник відділу з питань 
 цивільного захисту 

Олег БОШАКОВ 
 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА         
 

 

          



 

 

Додаток №2                                                                                     

до рішення виконавчого комітету                                                                                             

Коростенської міської ради                                                        

від 01.06.2022р. №  

 

Додаток 1  

Напрямки діяльності  та заходи Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій 

Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки 

№  

з/ 

п 

Назва напрямку  

діяльності  

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів  

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги  

фінансування  

(вартість) тис. гривень  

у тому числі: 

Очікуваний 

 результат 

I етап: II етап: 

 

2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 

 

2026р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Забезпечення 

оповіщення та 

інформування 

населення про 

загрозу і 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

 

Створення системи 
оповіщення цивільного 

захисту Коростенської 

міської територіальної 
громади  

2022 Відділ з 
питань  ЦЗ 

ВКМР 

 

Бюджет  
міської 

терито- 

ріальної 
громади 

1300,0 - - - - Забезпечення 
оповіщення 

населення 

Коростенської 
міської 

територіальної 

громади про загрозу, 

або виникнення НС 
 

 Всього: 

державний бюджет: 

бюджет міської територіальної громади: 

   1303,5 

- 

1303,5 

255,0 

- 

255,0 

255,0 

- 

255,0 

255,0 

- 

255,0 

255,0 

- 

255,0 

 

 Всього по Програмі: 

державний бюджет: 

бюджет міської територіальної громади 

   45282,1 
- 

45282,1 

43543,9 
- 

43543,9 

43853,0 
- 

43853,0 

42362,1 
- 

42362,1 

43598,9 
- 

43598,9 

 

 Всього по рокам:    45282,1 43543,9 43853,0 42362,1 43598,9  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Андрій ОХРІМЧУК



 

 

 


