
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до районної цільової програми захисту  
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  

та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки  
на 2014-2017 роки 

 
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації», «Про Загальнодержавну цільову програму захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2013-2017 роки», Кодексу цивільного захисту України, постанов 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 202 «Про затвердження Положення про 
місцеву пожежну охорону», від 29.03.2001 № 308 «Про Порядок створення і 
використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідацію надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків», від 19.08.2002 №1200 
«Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1473-р «Про підготовку 
та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної 
оборони (цивільного захисту)», розпорядження Президента України від 14.07.2001 
№190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 
об’єктах», Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених 
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24.09.2012 № 1214, 
розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 
11.11.2014 №722 «Про схвалення проекту районної цільової програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки», враховуючи подання 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Внести наступні зміни до районної цільової програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Києво-
Святошинської районної ради від 25.11.2014 року № 466-39-VІ. 

1.1. Доповнити пункт 2.1 розділу ІІ додатку 2 районної цільової програми 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки абзацом наступного 
змісту:  
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«Капітальний ремонт з утепленням пожежного депо в с. Дмитрівка Києво-
Святошинського району. Джерело фінансування – субвенція з районного бюджету.» 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної 
політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із 
засобами масової інформації і постійну комісію з питань планування бюджету, 
фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 
 

 

                  Голова ради                                   О.С. Нестеренко 
 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
17 грудня 2015 року 
№ 33-03-VІІ  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


