
Додаток № 6

до рішення міської ради

від 17.03.2021 № 8/7-5

обласний 

бюджет 

міський 

бюджет

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

1. Створення місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

(далі-МАСЦО) на території 

Покровської міської ради

2021 Покровська міська 

рада, суб’єкти 

господарювання, 

відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції

0,00 Кількість одиниць 

розробленої 

проєктно-

кошторисної 

документації 

1 документ

2. Приведення наявного фонду 

захисних споруд цивільного 

захисту у готовність 

2021 Покровська міська 

рада, суб’єкти 

господарювання, 

відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції

0,00 Кількість одиниць 

наявного фонду  

захисних споруд 

цивільного захисту

1 споруда

3. Забезпечення непрацюючого 

населення засобами РХБ

2021 Покровська міська 

рада Донецької 

області, відділ з 

питань безпеки та 

протидії корупції

0,00 Кількість засобів 1000 одиниць

4. 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.)

2021 Відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції, відділ з 

питань безпеки та 

протидії корупції

0,00 Кількість заходів 4 заходи

інших 

джерел

у тому числі за рахунок коштів:

Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів

15. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

3.1.1. Підвищення спроможності 

регіону попереджувати, 

реагувати та ліквідувати 

наслідки надзвичайних ситуацій

Інше завдання: Удосконалювати 

систему реагування на 

надзвичайні ситуації шляхом 

проведен-ня закладки 

матеріально-технічних засобів в 

регіона-льний резерв для  

поперед-ження, ліквідації надзви-

чайних ситуацій та життє-

забезпечення постражда-лого 

населення у відповід-ності до 

затвердженої номенклатури

найменування 

показника

значення 

показника

Держав-

ний

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області на 

період до 2027 року або стратегії 

розвитку міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

1



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

5. Забезпечення наявності 

нормативної кількості місцевого 

матеріального резерву

2021 Покровська  міська 

рада, відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції, відділ з 

питань безпеки та 

протидії корупції

0,00 Придбання паливно-

мастильних 

матеріалів:                

бензин                             

ДТ

                                                                                                                                                                      

                                

1 т                                   

1 т

6. Забезпечення консультативних 

пунктів з питань цивільного 

захисту інформаційно-довідковим 

матеріалом, оформлення 

відповідних стендів

2021 суб’єкти 

господарювання, 

відділ з питань 

безпеки та протидії 

корупції

0,00 Оформлення 

стендів

2 од.

7 Реалізація протипожежних заходів 2021
Покровська міська 

рада, Управління та 

відділи 

Покровської міської 

ради

3 374,70 3 374,70 кількість  закладів 9

7 Всього 3 374,70 3 374,70

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Інше завдання: Удосконалювати 

систему реагування на 

надзвичайні ситуації шляхом 

проведен-ня закладки 

матеріально-технічних засобів в 

регіона-льний резерв для  

поперед-ження, ліквідації надзви-

чайних ситуацій та життє-

забезпечення постражда-лого 

населення у відповід-ності до 

затвердженої номенклатури

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 

2


