
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

32 (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 19 березня 2020 року         №1102  

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми сприяння організації  

цивільного захисту населення  

Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

 

 Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», та постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. 

№215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211», статті 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи 

рішення виконавчого комітету міської ради від 16 березня 2020 р. №87, 

Гребінківська міська  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в Програму сприяння організації цивільного захисту 

населення Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік, затвердженої рішенням 29 сесії Гребінківської міської ради VII скликання 

від 23.12. 2019 р. № 927, а саме:  

- розділ «Основні завдання Програми» доповнити пунктом 

«проведення профілактичних заходів запобігання поширення на території 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

- розділ «Основні заходи» Програми доповнити пунктом 1.6 

«Придбання засобів медичного призначення, засобів захисту та дезінфекції, 

необхідних для подолання та попередження коронавірусу, тощо в тому числі:»; 

- розділ «Основні заходи» Програми доповнити пунктом 1.7 

«Виплата заохочувальних виплат працівникам, задіяним в  проведенні 

профілактичних заходів запобігання поширення на території Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в тому числі:»; 

- розділ «Основні заходи» Програми викласти в новій редакції: 

 



Основні заходи 

 

№ з/п Назва заходу Кошти, які 

передбачаються на 

проведення заходу, 

грн. 

1. Сприяння організації цивільного захисту населення та пожежної 

безпеки у Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді, 

закупівля засобів та предметів для виконання завдань щодо 

пожежогасіння, ліквідації наслідків подій, у тому числі: 

1.1. Придбання вогнегасників та їх технічне 

обслуговування, в тому числі: 

38000 

 Міська рада, старостати 3500 

 Навчальні заклади освіти  19500 

 Дошкільні навчальні заклади 6000 

 Позашкільна освіта 2000 

 Школа естетичного виховання (Музична школа) 2000 

 Будинки культури 3500 

 Бібліотеки  1500 

1.2. Доукомплектування пожежних щитів, в тому 

числі: 

54000 

 Міська рада, старостати 6000 

 Навчальні заклади освіти  18000 

 Дошкільні навчальні заклади 12000 

 Позашкільна освіта 6000 

 Школа естетичного виховання (Музична школа) 3000 

 Будинки культури 9000 

1.3. Покращення протипожежного водопостачання 

(ремонт пожежних гідрантів) 

30000 

1.4. Поточний ремонт захисних споруд 15000 

1.5. Для придбання пожежного захисного 

обладнання, 21 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України 

в Полтавській області 

63000 

1.6. Придбання засобів медичного призначення, 

засобів захисту та дезінфекції, необхідних для 

подолання та попередження коронавірусу, тощо 

в тому числі: 

196250 

 Міська рада, старостати 10000 

 Навчальні заклади освіти  20000 

 Дошкільні навчальні заклади 14000 

 Позашкільна освіта 3000 

 Школа естетичного виховання (Музична школа) 3000 

 Будинки культури 5000 

 Бібліотеки  2000 

 Комунальне некомерційне підприємство 

«Гребінківська центральна районна лікарня» 

30000 

 Комунальне некомерційне підприємство 33000 



«Гребінківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

 Гребінківський районний територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Полтавської області 

10000 

 Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств 

56250 

 Методичний кабінет відділу освіти виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради 

2000 

 Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

2000 

 Музеї 1000 

 Гребінківська дитячо - юнацька спортивна школа 

Гребінківської міської ради Полтавської області 

3000 

 Інклюзивно-ресурсний центр Гребінківської 

міської ради 

2000 

1.7. Виплата заохочувальних виплат працівникам, 

задіяним в  проведенні профілактичних заходів 

запобігання поширення на території 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в 

тому числі: 

45750 

 Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств  

45750 

 

1.1. В пункті 6, 6.1 Паспорту Програми цифру «200 тис. грн» замінити 

на цифру «442 тис. грн»; 

1.2. В розділі «Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів 

Програми», п.1 « Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 200 

тисяч гривень» замінити на «Фінансування Програми здійснюється за рахунок 

коштів бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади у 

сумі 442 тисяч гривень». 

2. Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.). 
 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 


