
  
                                         ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(ПОЗАЧЕРГОВА) 

РІШЕННЯ 

               

Від  23 грудня  2015 року                                                                                    

 

Про програму сприяння організації  

цивільного захисту населення, пожежної  

безпеки та  охорони громадського порядку  

у м. Гребінка на 2016 рік 

 

 Керуючись ст.ст. 26, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

          1. Затвердити заходи програми сприяння організації цивільного захисту 

населення, пожежної безпеки та  охорони громадського порядку у м. 

Гребінка на 2016 рік у сумі 6000 (шість  тисяч) гривень (додаються). 

2. Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та 

управління комунальним майном (Бондарь І.М.) 

 

 

 Міський голова                                       В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Додаток  

                                                                                                 До рішення 2-ї сесії міської ради         

                                                                                                    7-го скликання  від 17.02.2015  

                                                                                                  

                                                       

 

 

 

 

 

                                                 ПРОГРАМА  

           сприяння організації цивільного захисту населення, 

          пожежної безпеки та  охорони громадського порядку,   

                                    у м. Гребінка на 2016 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                        

                                                     м. Гребінка  

 

 



П А С П О Р Т 

                Програми сприяння організації цивільного захисту  

                          населення, пожежної безпеки та охорони  

                   громадського порядку  у м. Гребінка на 2015 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

2. Законодавство, яке 

регламентує розроблення 

програми 

Відповідно до Законів України " Про 

місцеве самоврядування в Україні "; 

«Про участь громадян в організації 

громадського порядку і державного 

кордону»; «Про пожежну безпеку» 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

4. Виконавець програми  Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради; Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств 

5. Термін реалізації програми 2016 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

 6 тис. грн. 

6.1. коштів міського бюджету  6 тис. грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 ПРОГРАМА  

                    сприяння організації цивільного захисту населення, 

                   пожежної безпеки та  охорони громадського порядку,   

                                             у м. Гребінка на 2016 рік 

 Мета та основні завдання програми. Метою Програми є 

забезпечення постійного контролю та підтримання правопорядку у місті у 

мирний час та в особливий період, сприяння організації цивільного захисту 

населення та пожежної безпеки у м. Гребінка.  

 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення своєчасного реагування на заяви та повідомлення 

громадян про надзвичайні події; 

- охорона громадського порядку під час надзвичайних ситуацій та в 

особливий період; 

- проведення профілактичних заходів щодо попередження пожеж та їх 

ліквідації у разі виникнення.  
 

                                        Основні заходи.  
 

№ 

з/п 

Назва заходу Кошти, які 

передбачаються на 

проведення заходу 
1. Організація охорони громадського порядку 

при виникненні надзвичайних ситуацій та в 

особливий період, в тому числі придбання на 

цей час пального для загонів самооборони 

 

          При необхідності 

2. Сприяння організації цивільного захисту 

населення та пожежної безпеки у м. 

Гребінка, в тому числі придбання пального 

для виконання завдань щодо пожежогасіння 

для підрозділів ДСНС, розташованих у м. 

Гребінка  

 

           6 тисяч грн. 

 

 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів Програми . 

 

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету у сумі 6тисяч гривень. 

  2.     Дозволити Гребінківському міському голові вносити зміни до сум, які 

передбачаються на проведення заходів, в межах коштів, виділених на 

виконання Програми, розпорядженням з послідуючим затвердження на сесії 

міської ради.  

 

         Міський голова                                                             В. Колісніченко 


