
 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Р ІШ Е Н Н Я  
 
 
від 27.10.2021 № 18/VIII-945 
 
м. Краматорськ 
 
 
Про   внесення   змін   до   Програми 

попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорська на 2021-2023 
роки, затвердженої рішенням  міської 

ради від 27.01.2021 № 4/VIIІ-153 
 
У зв’язку з уточненням змісту найменування по окремих заходах Програми 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення 

пожежної безпеки на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням  

міської ради від 27.01.2021 № 4/VIIІ-153, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 
Внести зміни до Програми попередження надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням  міської ради від 27.01.2021 № 4/VIIІ-153, виклавши 
розділ VII «Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, робіт з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків, життєзабезпечення постраждалого населення» 

додатку до Програми в новій редакції (додається). 
 
 
 
 

Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО



Додаток 
до рішення міської ради 
27.10.2021 № 18/VIII-945 
 

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми попередження надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська на 2021-2023 роки 
 

Найменування заходів Термін вико-
нання 

Відпові-
дальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 
Прогнозований обсяг фінансування, тис.грн Примітки 

всього у тому числі за роками 
2021 2022 2023  

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, спеціалізованих 
служб і формувань цивільного захисту, робіт з попередження та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та їхніх наслідків, життєзабезпечення постраждалого населення: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1. Нарощування обсягів місцевого та 

об’єктових резервів матеріально-
технічних засобів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, життєзабезпечення 

постраждалого населення 

2021-2023 управління 

з питань 

цивільного 

захисту 

міський 

бюджет 
2100,0 700,0 700,0 700,0  

суб’єкти 

господарю

вання 

власні 

кошти 
підприємств 

1100,0 300,0 300,0 500,0  

7.2. Капітальний ремонт службових 

приміщень пожежного депо за адресою: 

Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Олекси Тихого, 10-і 

2022 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
1400,0 - 1400,0 -  

7.3. Придбання дихальних апаратів на 

стисненому повітрі 
2021-2022 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
500,0 350,0 150,0 -  

7.4. Придбання палива для поточного 

забезпечення транспортних засобів 

підпорядкованих підрозділів 

2022-2023 ДПРЗ-12 
 

міський 

бюджет 
500,0 - 200,0 300,0  



7.5. Оздоблення металопрофілем 

зовнішніх стін пожежного депо за 

адресою: Донецька область, 

м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого,10-і 

2023 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
600,0 - - 600,0  

7.6. Капітальний ремонт даху 

пожежного депо за адресою: Донецька 

область, м. Краматорськ, 

вул. Олекси Тихого,10-і 

2023 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
800,0 - - 800,0  

7.7. Забезпечення пожежно-
рятувальних підрозділів сучасною 

спеціальною технікою, рятувальним 

обладнанням, засобами індивідуального 

захисту органів дихання і шкіри 

2021-2023 ДПРЗ-12 державний 

бюджет 
9000,0 9000,0 - -  

Всього по VII розділу: 2021-2023  державний 

бюджет 
9000,0 9000,0 - -  

міський 

бюджет 
5900,0 1050,0 2450,0 2400,0  

власні кошти 

підприємств 
1100,0 300,0 300,0 500,0  

 
 
Секретар міської ради        Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
 
 


