
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 28.06.2022 № 21-6/VIII 

м. Золотоноша  
 

Про внесення змін до Комплексної програми функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

Золотоніської територіальної громади на 2021–2025 роки зі змінами 

 

З метою поліпшення стану утримання та експлуатації джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання, забезпечення належних умов для ліквідації 

пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 

території населених пунктів громади, відповідно до статей 7 та 19 Кодексу 

цивільного захисту України, пунктів 1, 16 статті 91 Бюджетного кодексу 

України,  враховуючи лист відділу з питань надзвичайних ситуацій (20.06.2022 

№ 1367), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до Комплексної Програми функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 15.12.2020 № 2-10/ VІІІ (далі - Програма), зі змінами 

від 22.12.2022. № 16-5/ VІІІ, виклавши пункт 6 розділу „Організаційне 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки” додатку 1 до Програми у новій 

редакції: 

 „6. Забезпечити придбання, ремонт, обслуговування протипожежних 

гідрантів та модернізацію протипожежного водопостачання в м. Золотоноша та 

населених пунктах громади, передбачивши фінансування згідно з додатком”. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.).  

 

Секретар ради                  Наталія СЬОМАК  
 

Олексій Луща  23904  С.Ю.  



Додаток 

до рішення міської ради 

від 28.06.2022 № 21-6/VIII 

 

 

Фінансування заходів з протипожежного водопостачання населених пунктів 

Золотоніської громади 

 
№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Виконавець  Термін 

виконан-

ня 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 

Очікувані 

результати 

2022 2023 2024 2025 
1 Придбання, 

ремонт, 

обслуговування 

протипожежних 

гідрантів та 

модернізація 

протипожежного 

водопостачання в 

м. Золотоноша та 

населених 

пунктах громади 

Виконавчий 

комітет, 

управління 

ЖКГ 

2022-

2025 

Кошти 

місцевого 

бюджету, та 

інші не 

заборонені 

джерела 

фінансування 

270,0 200,0 200,0 200,0 Забезпечення 

оперативного 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації 

пов’язані з 

виникненням 

пожеж 

 

 

Секретар ради                                                                              Наталія СЬОМАК 

 


