
Додаток № 8

до рішення міської ради

від 22.10.2020 № 7/86-2

облас-

ного

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Придбання та встановлення 

електросирен системи оповіщення з 

можливістю централізованого 

запуску на комунальних установах 

2020 Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради Донецької 

області

300,0 300,0 Кількість приладів 5 одиниць

2. Приведення наявних захисних 

споруд цивільного захисту у 

готовність до використання за 

призначенням

2020 Покровська міська рада,                                   

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення, мобілізаційної 

роботи міської ради

50,0 50,0

Кількість 

відремонтованих 

захисних споруд

1

3. Забезпечення непрацюючого 

населення засобами РХБ

2020 Покровська міська рада,                                   

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення, мобілізаційної 

роботи міської ради

579,0 579,0 Кількість засобів 1000

4.4.2. Удосконалювати систе-му 

реагування на надзви-чайні ситуації 

шляхом проведення закладки матеріа-

льно-технічних засобів в 

регіональний резерв для  

попередження, ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

життєзабезпечення постраж-далого 

населення у відпо-відності до 

затвердженої номенклатури

1. Підвищення обізнанності населення 

про поведінку при загрозі або під 

час виникнення надзвичайних 

ситуацій (випуск пам'яток, листівок, 

теле-, радіопередач для населення, 

проведення змагань, навчань з 

підготовки молоді, непрацюючого 

наслення до дій у надзвичайних 

ситуаційях, та інше.)

2020 Покровська міська рада,                                   

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення, мобілізаційної 

роботи міської ради 10,0 10,0 Кількість заходів 4

2. Забезпечення наявності 

нормативної кількості місцевого 

матеріального резерву

2020 Покровська міська рада,                                   

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення, мобілізаційної 

роботи міської ради

100,0 100,0

Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

дезинфікуючих засобів 

на випадок 

надзвичайних ситуацій

Бензин-3 т.   

ДТ - 3т.  

Дез. засоби - 

за потребою

4.1.3. Підвищувати рівень готовності

відділів обласних і місцевих органів

влади у сфері реагування на над-

звичайні ситуації та роз-вивати їхню

інфраструктуру з реагування на

надзвичайні ситуації

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Всього

25. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 

№

з/п

Очікуваний 

результат
№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на період 

до 2020 року або стратегії розвитку 

міста

Держав-

ного

бюджету

найменування 

показника

значення 

показника

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

Зміст заходу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Забезпечення консультативних 

пунктів з питань цивільного захисту 

інформаційно-довідковим 

матеріалом, оформлення 

відповідних стендів

2020 Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення, мобілізаційної 

роботи міської ради

Оформлення стендів 2

4. Забезпеченння підготовки фондів 

для розміщення евакуйованого 

населення

2020 Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 

населення, мобілізаційної 

роботи міської ради

Кількість приміщень 1

1. Організація рятування людей на 

водних об'єктах

2020 ДПРЗ-9 ГУ ДСНС 

України у Донецькій 

області

Безпека громадян

2. Здійснення організаційних та 

спеціальних заходів щодо 

запобіганню виникнення та загибелі 

людей на пожежах

2020 ДПРЗ-9 ГУ ДСНС 

України у Донецькій 

області Кількість заходів 420

3. Проведення капітального ремонту 

фасаду будівлі  пожежного депо 51 

ДПРЧ 9 ДПРЗ

2020 ДПРЗ-9 ГУ ДСНС 

України у Донецькій 

області
1 250,0 1 250,0

Площа фасаду 

будівлі, м²
750

Інші 1 Здійснення протиепідемічних 

заходів під час організації та 

поведення виборів відповідно до 

ПКСУ від 22.07.2020 № 641

2020 Покровська міська рада,

Покровська 

територіальна виборча 

комісія Покровського 

району                                   

619,6 619,6

10 Всього 2 908,6 2 908,6

Секретар міської ради                                                                                      О. Требушкін 

Інші завдання: Поліпшити

матеріально-технічну базу аварійно-

рятувального підрозділу для

виконання завдань за призначенням в

умовах проведення ООС


