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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  внесения  змін  до  Цільової  програми  захисту  населения  і  територій  
Киево-Святошинського  району  Кйівської  області  від  надзвичайних  ситуацій  

техногенного  та  природного  характеру  на  2018-2022 роки  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  місцеві  
державні  адміністрації», Кодексу  цивільного  захисту  України, враховуючи  подання  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області, висновки  та  
рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

в  н  р  і  ш  н  л  а : 

1. Внести  зміни  до  Цільової  програми  захисту  населення  і  територій  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  
природного  характеру  на  2018-2022 роки  (далі  - Програма) (в  частині  створення  
матеріальних  резервів  для  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  
природного  характеру  та  їх  наслідків ), затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  25.10.2018 Ns 483-30-VII: 

1.1. Виклавши  додаток  1 до  Програми  в  новій  редакції, що  додаеться. 
1.2. Визначити  відповідальним  виконавцем  та  головним  розпорядником  коштів, 

передбачених  на  виконання  розділу  6 < Перелік  заходів  Програми» підпункту  3.5 позиції  4 
Програми  у  2019 році  в  частині  матеріально -технічного  забезпечення  9-ДПРЗ  ГУ  ДСНС  
України  у  Київській  області, Киево-Святошинську  районну  державну  адміністрацію  
Київської  області. 

1.3. Виконання  пункту  1.2 даного  рішення  забезпечити  шляхом  перерахування  коштів  
на  рахунок  9-ДПРЗ  ГУ  ДСНС  України  у  Київській  області  та  використання  за  цільовим  
призначенням  за  наступними  напрямками : 

- придбання  апаратів  на  стиснутому  повітрі  Drager PSS 4000 у  кількості  7-ми  
одиниць; 

- придбання  квадрокоптера  DJI Mavic 2 Pro з  планшетом  Lenovo Tab 4 10 для  роботи  
на  ньому  у  кількості  1 одиниця; 

- придбання  тепловізора  CEM DT 980 у  кількості  1 одиниця. 
Вказані  кошти  будуть  освоюватися  9-ДПРЗ  ГУ  ДСНС  України  у  Київській  області  на  

придбання  вказаних  засобів  з  метою  результативного  виконання  передбачених  Програмою  
заходів  на  території  Киево-Святошинського  району. 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  районної  ради  
з  питань  земельних  відносин, містобудування, капітального  будівництва, агропромислового  
комплексу, охорони  навколишнього  середовища  та  екології, з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедyльяuов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
N4 588-36-цІІ  



Додаток  1 
до  Програми  

Ресурсне  забезпечення  Цільової  програми  захисту  населення  і  територій  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  від  надзвичайних  ситуацій  

техногенного  та  природного  характеру  на  2018-2022 роки  
ТИС. 

гривень  
Обсяг  коштів, що  

пропонуетьсязалучити  на  
виконання  Програми  

Етапи  виконання  Програми  Усього  витрат  на  
виконання  
Програми: 

І  
2018 рік  2019 рік  2020 рік  2021 рік  2022 рік  2018-2022 роки  

Обсяг  ресурсів, усього, 
у  тому  числі: 

3250,0 6838,0 6450,0 6450,0 3950,0 26938,0 

державний  бюджет  - - - - - - 
районний  бюджет  - 388,0 - - 700,0 1088,0 

бюджети  сіл, селища, міст  
районного  підпорядкування  

3250,0 6450,0 6450,0 6450,0 3250,0 25850,0 

кошти  небюджетник  джерел  - - - - - - 

Завідувач  сектору  з  питань  надзвичайних  ситуацій  
та  цивільного  захисту  Киево-Святошинської  РДА 	 В.А. Шульга  


