
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
26.06.2019 №29 
 
Додаток 1 
до міської цільової програми 
запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організації 
рятування на водах м. Запоріжжя на 
2018-2020 роки 

 
Завдання і заходи  

з виконання міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя на 2018-2020 роки 

 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 

бюджетних коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги 

Всього 

за роками 

20181 20191 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Завдання 1  

Створення матеріаль-
ного резерву для за-
безпечення проведення 
заходів з попереджен-
ня та ліквідації наслід-
ків надзвичайних ситу-
ацій 

Придбання бензину та 
дизельного палива 

Управління з 
питань поперед-

ження надзвичай-
них ситуацій та 

цивільного захис-
ту населення місь-

кої ради 

Бюджет міста 
 

1218920,0 266320,0 297600,0 630000,0 

Разом за завданням 1  1218920,0 266320,0 297600,0 630000,0 
Завдання 2  

Обслуговування визна-
чених потенційно не-
безпечних об’єктів не-
залежно від їх форм 
власності та господа-
рювання; несення слу- 

Заходи, пов’язані із 
попередженням та 

ліквідацією надзвичайних 
ситуацій 

Управління з 
питань поперед-

ження надзвичай-
них ситуацій та 

цивільного захис-
ту населення місь- 

Бюджет міста 
 

21987830,0 5764720,0 7758283,0 8464827,0 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
жби в режимі постій- 
ної готовності до не-
відкладного виконання 
аварійно-рятувальних 
робіт й надання допо-
моги потерпілим при 
виникненні надзвичай-
ної ситуації 

 кої ради      

Разом за завданням 2  21987830,0 5764720,0 7758283,0 8464827,0 
Завдання 3  

Забезпечення безпеч-
них умов відпочинку 
на водних об’єктах 

Проведення пошуково-
рятувальних робіт, з 

виявленням та підняттям 
потерпілих на водних 

об’єктах  

Управління з 
питань поперед-

ження надзвичай-
них ситуацій та 

цивільного захис-
ту населення місь-

кої ради 

Бюджет міста 
 

26034599,0 7372236,0 9165777,0 9496586,0 

Разом за завданням 3  26034599,0 7372236,0 9165777,0 9496586,0 
Разом за програмою  49216349,0 13403276,0 17221660,0 18591413,0 
 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
26.06.2019 №29 
 
Додаток 2 
до міської цільової програми 
запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організації 
рятування на водах м. Запоріжжя на 
2018-2020 роки 

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  
міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя 
на 2018-2020 роки 

 
 

 Обсяг фінансування, всього За роками виконання 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 
Бюджет міста, 

в тому числі власні кошти бюджетних 
установ отримані згідно діючого 

законодавства 

49216349,0 
 

1021796,0 

13403276,0 
 

300893,0 

17221660,0 
 

349196,0 

18591413,0 
 

371707,0 

Державний бюджет - - - - 
Обласний бюджет - - - - 

Інші джерела* - - - - 
 

Усього 
 

49216349,0 
 

13403276,0 
 

17221660,0 
 

18591413,0 
 
* Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 


