
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проєкту рішення  
міської ради  
 
 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

рішення «Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

організація рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №34» (зі змінами). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А. 
 
 

Міський голова В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання проєкту 

рішення міської ради» 
 
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 91 Бюджетного кодексу України звертаємось з проханням внести на 

розгляд Запорізької міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до міської 

цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №34» (зі змінами), яким 

зменшуються видатки на 2020 рік по КПКВК 2918110 в сумі 249,600 тис. грн. 

по управлінню з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради у зв’язку з економією коштів при використанні 

системи PROZORRO. 

Фінансування видатків на виконання програми на проведення заходів, 

спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, організацію рятування на водах 

здійснюється за рахунок коштів бюджету міста: 

на 2018 рік – 13403,276 тис. грн.; 

на 2019 рік – 17653,029 тис. грн.; 

на 2020 рік – 19017,297 тис. грн. 
 
 
Заступник начальника управління з 
питань попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту  
населення міської ради М.В.Крохмаль 
 
 



ПРОЄКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація 
рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2017 №34 (зі змінами) 

 
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 91 Бюджетного кодексу України, рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 19.02.2015 №45 «Про внесення змін до Порядку розроблення, 

затвердження та виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 23.01.2013 №8» Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до міської цільової програми запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №34 (зі змінами), а саме: додатки 1, 2 викласти в новій редакції 

(додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому ради Омельяновича Р.А. та голову комісії міської ради з питань 

соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.). 
 
 
Міський голова В.В.Буряк 
 
 
Проєкт  рішення  підготовлений  
управлінням  з  питань поперед- 
ження надзвичайних ситуацій та  
цивільного  захисту  населення  
міської  ради, 
Заступник начальника управління М.В.Крохмаль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
_____________ №___ 
 
Додаток 1 
до міської цільової програми 
запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організація 
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 
 

844836,0 266320,0 288116,0 290400,0 

Разом за завданням 1  844836,0 266320,0 288116,0 290400,0 
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 
 

22030810,0 5764720,0 7847923,0 8418167,0 



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  22030810,0 5764720,0 7847923,0 8418167,0 
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 
 

27197956,0 7372236,0 9516990,0 10308730,0 

Разом за завданням 3  27197956,0 7372236,0 9516990,0 10308730,0 
Разом за програмою  50073602,0 13403276,0 17653029,0 19017297,0 
 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
_____________ №___ 
 
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 

50073602,0 
 

1003920,0 

13403276,0 
 

300893,0 

17653029,0 
 

349196,0 

19017297,0 
 

353831,0 

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

Інші джерела* - - - - 
 

Усього 
 

50073602,0 
 

13403276,0 
 

17653029,0 
 

19017297,0 
 
* Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 


