
                                                                     
                                                       

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дев’ятнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11 листопада   2022 року             м. Сновськ                                   № 6-19/VІІІ 

 

Про  внесення змін до  

Цільової соціальної програми  

розвитку цивільного захисту  

Сновської міської ради на 2018-2022 роки  

 

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України від 12.05.2015 року № 389-VIII (зі змінами) «Про  

правовий режим воєнного стану», Протоколом засідання  від 24.02.2022 р. № 

3-22 експертної комісії  ДСНС України  з визначення рівнів  та класів 

надзвичайних ситуацій, Законом України від 15.03.22 р. № 2134-IX «Про  

внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України»; на 

виконання доручення міського голови  від 05.10.2022 року № 08-38/5; за 

рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань законності, 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, 

спорту, депутатської діяльності та етики  

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-2022 роки, затвердженої 

рішенням  21 сесії міської ради 7 скликання від 24.05.2018 р. № 1-21/VІІ, а 

саме: 

1.1. В додаток «Напрями діяльності та заходи Цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту Сновської міської ради на 2018-

2022 роки»   додати  пункт 5 (додається до рішення); 

 

1.2. Внести відповідно до п.1.1. даного рішення зміни до паспорту 

Програми, виклавши п. 7 Програми в новій редакції: 

 

 



 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету В.Карпенка та на  постійну комісію міської 

ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова 

І.Батюк). 

 

 

 

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

1 395 тис. грн. 

у тому числі: 

коштів міського бюджету                                                

Всього 490 тис. грн. 

В межах бюджетних призначень на 

відповідний  рік: 

2018 р. – 89 тис.  грн.  

2019 р. – 89 тис.  грн.  

2020 р. – 89 тис.  грн. 

2021 р. – 89 тис. грн. 

2022 р. – 134 тис. грн. 

коштів державного 

бюджету (залишки коштів 

за субвенціями з 

державного бюджету 

станом на 01 січня 2022 

року) 

2022 р.-  530 тис. грн. 

інші джерела 375 тис. грн. 



 
Додаток 

 до рішення  Сновської міської ради 

(19 сесія 8 скликання) 

від 11.11.2022 р. № 6-19/VІІІ 

 

 

Напрями діяльності та заходи Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту  

Сновської міської ради на 2018-2022 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис. грн. 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 
2018 2019 2020 2021 2022 

5. 

Здійснення 

організаційних 

заходів в умовах 

воєнного стану. 

Заходи, спрямовані          

на підтримку 

цивільного населення 

в умовах воєнного 

стану. 

Придбання  джерел  

резервного живлення 

(генератори) та 

пально-мастильних 

матеріалів. 

2022 

Відповідальний 

за 

ЦЗ Сновської 

міської ради 

Державний  

бюджет 

 

 

530,0 

(придбання 

джерел 

резервного 

живлення -  

генераторів) 
    

530,0 

 

 

 

 

45,0 

Захист 

населення   

при 

критичній  

ситуації в 

енергетичній 

сфері. 

 Місцевий 

бюджет 

45,0 

(придбання 

ПММ) 

 

  

 

 
Завідувач сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій                                                                           Марія ЄФИМЕНКО 


