
                                                                          
УКРАЇНА 

     ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                     ІІ   СЕСІЯ   VIII   СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ   

 РІШЕННЯ  № 
 

2021                   м. Хуст 
 

Про внесення змін до Програми  

створення та накопичення  матеріального  

резерву та засобів індивідуального 

захисту органів дихання непрацюючого  

населення Хустської міської територіальної  
громади на 2021 – 2025 роки 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку 

забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб 

цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та 

хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» від 30 вересня 2015 

року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», та 

відповідно розпорядження голови державної адміністрації від 30.11.2015 року № 

441 з метою матеріально-технічного забезпечення першочергових заходів під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення, Хустська 

міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до Програми створення та накопичення матеріального 

резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, 

затвердивши: 

 1.1. додаток 2 до Програми зі змінами (додається). 

 2. Це рішення є невід’ємною частиною до рішення I сесії Хустської 

міської ради VIII скликання № 25 від 17.12.2020 року «Про затвердження 

Програми створення та накопичення матеріального резерву та засобів 

індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови – Фетько І.М. та постійну депутатську комісію з питань 

соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 
 

Міський голова Володимир КАЩУК 



                      

 

 

                      Додаток 2 до Програми 

затверджений рішенням ІІ сесії Хустської міської 

ради VIII скликання від ___.2021 року №____ 

ЗМІНИ до РОЗРАХУНКУ 

виділення із міського бюджету коштів на створення та накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та надання 

термінової допомоги постраждалому населенню на 2021 – 2025 роки 

зі змінами 
 

№ 

з/п 

Найменування 

матеріально-технічних засобів 

Загальна 

вартість,  

тис.гривень 

Обсяг коштів із міського  бюджету на придбання матеріально-

технічних засобів, тис. гривень 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІ. Паливно-мастильні матеріали 

10. Автобензин 103,9 - 13,9 22,5 22,5 22,5 22,5 

 ВСЬОГО: 334,3 - 13,9 80,1 80,1 80,1 80,1 

 

 

                   Секретар ради                                                                                                          Василь ГУБАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


