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Про внесення змін до рішення районної ради  

від 06 листопада 2015 року «Про затвердження  

Програми розвитку цивільного захисту  

Чернігівського району на 2016-2020 роки» 

 

З метою забезпечення оперативного проведення заходів по запобіганню 

виникнення надзвичайних ситуацій, першочергових робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, відповідно до «Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

вересня 2015 року № 775, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а: 

 1. Внести зміни до Програми розвитку цивільного захисту Чернігівського 

району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради 

від 06 листопада 2015 року, доповнивши абзац другий розділу 4 

«Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки виконання Програми» реченням наступного змісту: 

«Номенклатура та обсяги накопичення місцевого матеріального резерву 

Чернігівського району, внесення змін до неї затверджуються розпорядженням 

голови районної державної адміністрації.». 

2. Скасувати номенклатуру матеріальних засобів для створення місцевого 

матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівському районі, в 

редакції, затвердженій рішенням районної ради 17 березня 2020 року «Про 

внесення змін до рішення районної ради від 06 листопада 2015 року «Про 

затвердження Програми розвитку цивільного захисту Чернігівського району на 

2016-2020 роки». 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного 

розвитку району. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                          Олександр ЛАРЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради  

від 06 листопада 2015 року «Про Програму розвитку цивільного захисту 

Чернігівського району на 2016-2020 роки» 

 

 

Зміни до Програми передбачають вирішення питань надання допомоги в 

матеріально-технічному забезпеченні для запобігання, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з метою 

екстреного використання його у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Чернігівського району на 

2016-2020 роки. 

Внесення змін до Програми розвитку цивільного захисту Чернігівського 

району на 2016-2020 роки забезпечить здійснення заходів Програми у 

відповідності до вимог законодавства, сприятиме ефективному та 

раціональному розподілу фінансових ресурсів та забезпечить досягнення 

очікуваних показників. 

   

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними  

органами, оборонної, мобілізаційної роботи,  

запобігання корупції та цивільного захисту  

райдержадміністрації                     В. КЛИМЕНКО 



Порівняльна таблиця 
до рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради 

від 06 листопада 2015 року «Про затвердження Програми розвитку цивільного 

захисту Чернігівського району на 2016-2020 роки» 

 

До внесення змін до Програми Після внесення змін до Програми 

4. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки 

виконання Програми 

Комплекс запланованих заходів 

забезпечить вирішення 

найгостріших проблемних питань у 

сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, 

що існують в Чернігівському районі 

на теперішній час. 

Організаційне забезпечення 

виконання заходів з реалізації 

Програми здійснює Чернігівська 

райдержадміністрація через сектор з 

питань надзвичайних ситуацій та 

охорони здоров’я районної 

державної адміністрації.  

Сектор з питань надзвичайних 

ситуацій та охорони здоров’я 

районної державної адміністрації 

має забезпечити своєчасне та якісне 

виконання заходів Програми та 

ефективне і цільове використання 

коштів. 

Стан виконання Програми (за 

підсумками року) розглядається на 

засіданні районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Практична реалізація завдань  

буде досягатись шляхом 

фінансування Програми розвитку 

цивільного захисту Чернігівського 

району на 2016-2020 роки з 

районного та інших місцевих 

бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Обсяги та джерела 

4. Обґрунтування шляхів і 

засобів розв'язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, 

строки виконання Програми 

Комплекс запланованих заходів 

забезпечить вирішення 

найгостріших проблемних питань у 

сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, 

що існують в Чернігівському районі 

на теперішній час. 

Організаційне забезпечення 

виконання заходів з реалізації 

Програми здійснює Чернігівська 

райдержадміністрація через сектор з 

питань надзвичайних ситуацій та 

охорони здоров’я районної 

державної адміністрації. 

Номенклатура та обсяги 

накопичення місцевого 

матеріального резерву 

Чернігівського району, внесення 

змін до неї затверджуються 

розпорядженням голови районної 

державної адміністрації. 

Сектор з питань надзвичайних 

ситуацій та охорони здоров’я 

районної державної адміністрації 

має забезпечити своєчасне та якісне 

виконання заходів Програми та 

ефективне і цільове використання 

коштів. 

Стан виконання Програми (за 

підсумками року) розглядається на 

засіданні районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Практична реалізація завдань  

буде досягатись шляхом 



фінансування Програми викладені в 

додатку 1. 

Орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів – 469,0 тис. грн., у тому 

числі: 

469,0 тис грн. – кошти районного 

бюджету. 

Керівники потенційно-

небезпечних об’єктів району 

використовують кошти підприємств 

для розробки документів, 

необхідних для проведення 

аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на ПНО. 

Обсяги фінансування Програми 

уточнюються під час складання 

проектів місцевих бюджетів на 

відповідний рік в межах наявного 

фінансового ресурсу 

  Строк виконання Програми 

2016-2020 роки. 

 

фінансування Програми розвитку 

цивільного захисту Чернігівського 

району на 2016-2020 роки з 

районного та інших місцевих 

бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Обсяги та джерела 

фінансування Програми викладені в 

додатку 1. 

Орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів – 469,0 тис. грн., у тому 

числі: 

469,0 тис грн. – кошти 

районного бюджету. 

Керівники потенційно-

небезпечних об’єктів району 

використовують кошти підприємств 

для розробки документів, 

необхідних для проведення 

аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на ПНО. 

Обсяги фінансування Програми 

уточнюються під час складання 

проектів місцевих бюджетів на 

відповідний рік в межах наявного 

фінансового ресурсу 

  Строк виконання Програми 

2016-2020 роки. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу взаємодії з  

правоохоронними органами, оборонної,  

мобілізаційної роботи, запобігання корупції  

та цивільного захисту райдержадміністрації       В. КЛИМЕНКО      

 

 

 

 


