
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Тринадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 17.12.2021 № 979-13/2021 

с. Пасічна 

 

Про внесення змін 

до цільових програм 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Комплексної програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-

2025 роки згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики (Є. О. Космірак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 



Додаток  

до рішення сільської ради від 17.12.2021 №979-13/2021 

«Про внесення змін до цільових програм» 

 

Зміни до Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки  

в Пасічнянській сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

1) Викласти рядок "2021 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   

5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет 

громади 

державний 

бюджет 
інші джерела 

2021 75000 75000 - - 

  2) Викласти перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми в новій редакції: 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування районної Комплексної програми забезпечення  пожежної  та техногенної 

безпеки в Пасічнянській ТГ Надвірнянського району на період 2021-2025 років 

  

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн., в тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. 

Підвищення 

бойової 

(оперативної) 

готовності і дій 

за призначенням 

пожежно-

рятувальних 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

для аварійно-рятувальної 

техніки 

Щорічно 

4 ДПРЗ 

ГУ ДСНС  

в області 

Бюджет 

Пасічнянс

ької 

територіа

льної 

громади 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Оперативне та 

ефективне 

реагування по 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій (пожеж). 

Мінімізація 



підрозділів 

Надвірнянського 

гарнізону 

негативних 

наслідків від 

надзвичайних 

ситуацій (пожеж) 

 

Реконструкція 

системи 

теплопостачання 

Придбання труб 

опалення, фітингів до 

них, кріплень, батарей 

опалення та 

комплектуючих до них, 

циркуляційних насосів 

2021 

4 ДПРЗ 

ГУ ДСНС  

в області 

Бюджет 

Пасічнянс

ької 

територіа

льної 

громади 

55,0 0 0 0 0 

Стале 

функціонування 

системи 

теплопостачання 

Всього: 155 20 20 20 20  

 

 

Начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами                                                                               Ярослав ЗВАРИЧ 

 
 


