
                                                                                                                                                             
   

                                         

                  УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

02 березня  2023 року                                                                             м. Городня 
                                                                            

 

Про внесення змін до рішення восьмої 

сесії восьмого скликання від 14.09.2021  р. 

«Про затвердження Програми розвитку 

цивільного захисту на 2021-2025 роки» 

 

 

У відповідності до пункту 16 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою 

підвищення рівня цивільного захисту населених пунктів та об’єктів на 

території громади,  керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Програми розвитку цивільного захисту 

на 2021-2025 роки, а саме: 

1.1.  В паспорті Програми розвитку цивільного захисту на 2021-2025 

роки: 

- в пункті 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для  

реалізації Програми, всього » змінити суму з «11 560,0 тис.грн.» на «13 560,0 

тис.грн.» за рахунок вільного залишку коштів іншої дотації з бюджету 

м.Києва, який склався на 01.01.2023 р. 

1.2. Додатки 1, 2 до Програми розвитку цивільного захисту на 2021-2025 

роки викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 



Додаток 1 

до Програми розвитку цивільного захисту 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

затверджено рішенням вісімнадцятої сесії 

Городнянської міської ради восьмого скликання 

від 02 березня 2023 року “Про внесення змін до 

рішення восьмої сесії восьмого скликання від 

14.09.2021 р. “Про затвердження Програми 

розвитку цивільного захисту на 2021-2025 роки” 

  

Напрями діяльності та заходи  Програми розвитку цивільного захисту  

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

 
№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконанн

я заходів 

Виконавці Джере

ла 

фінан

суван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість)тис. 

грн 

у тому числі:   

2021 2022 2023 2024 2025 
 

. 

Очікуваний 

результат 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Створення та 

поповнення 

місцевого 

матеріального 

резерву 

1.1. Надання термінової 

допомоги населенню для 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

2021-

2025 

 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місце

вий 

бюдже

т,  

кошти 

інших 

джере

л не 

заборо

нених 

законо

6 468 тис. грн. 
84 тис. 

грн. 

5 100 

тис. 

грн. 

1 000 

тис. 

грн. 

200 

тис. 

грн. 

84 тис. 

грн. 

Запобігання і ліквідація 

наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і 

природного характеру з 

мінімальними 

фінансовими і 

матеріальними затратами 

 

1.2. Оперативне 

забезпечення аварійно-

рятувальних формувань, 

залучених на 

локалізацію та 

ліквідацію надзвичайних 

ситуацій 



1.3. Першочергове 

життєзабезпечення 

постраждалого 

населення в зонах 

надзвичайних ситуацій 

1.4. Забезпечення 

лікарськими засобами, 

виробами медичного 

призначення, медичним 

обладнанням, 

генераторами, засобами  

індивідуального 

захисту, 

дезінфікуючими 

засобами, 

продовольством та 

іншими матеріальними 

цінностями, які 

призначені для 

запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій, 

надання допомоги 

постраждалому 

населенню 

1.5. Здійснення 

організаційних та 

спеціальних заходів 

щодо запобігання 

виникненню 

надзвичайних ситуацій 

1.6. Здійснення інших 

заходів, спрямованих 

на підтримку 

цивільного населення в 

умовах воєнного стану, 

зокрема на придбання 

давств

ом  



транспортних засобів 

для 

евакуації/вивезення/пер

еміщення цивільного 

населення із місцевості, 

де ведуться бойові дії 

та небезпечних 

територій у безпечні 

місця 

2. 

Здійснення 

організаційних 

та спеціальних 

заходів щодо 

запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

2.1. Обстеження 

місцевості та 

знешкодження 

вибухонебезпечних 

предметів на території 

міської ради 

(виконання термінових 

заявок) 

 

2021-

2025 

 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місце

вий 

бюдже

т,  

кошти 

інших 

джере

л не 

заборо

нених 

законо

давств

ом  

90 тис.грн. 

10 

тис.гр

н. 

30 

тис.гр

н. 

30 

тис.гр

н. 

 

10 

тис.г

рн. 

 

10 

тис.г

рн. 

Захист населення від 

вибухонебезпечних 

предметів 

 

 

 

3. 

Розвиток 

системи зв'язку, 

оповіщення та 

інформатизації 

цивільного  

захисту 

3.1. Створення, 

модернізація місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого 

оповіщення 

2021-

2025 

 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місце

вий 

бюдже

т,  

кошти 

інших 

джере

л не 

заборо

нених 

законо

давств

ом  

584 тис.грн. 
5 тис. 

грн. 

65тис. 

грн. 

500 

тис. 

грн. 

9 

тис. 

грн. 

5 

тис. 

грн. 

Підтримання системи 

оповіщення цивільного 

захисту у стані готовності 

до використання за 

призначенням 



4. 

Проведення 

роз’яснювально-

пропагондистськ

ої  роботи серед 

населення 

4.1. Придбання наочних 

матеріалів з безпеки 

життєдіяльності 

населення 

2021-

2025 

 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місцеви

й 

бюджет,  

кошти 

інших 

джерел 

не 

забороне

них 

законода

вством 

18 тис.грн. 

1 

тис.гр

н. 

5 

тис.гр

н. 

10 

тис.гр

н. 

1 

тис.г

рн. 

1 

тис.г

рн. 

Наочне сприйняття вимог 

безпеки життєдіяльності та 

порядку дій в разі 

виникнення надзвичайних  

ситуацій 

5. 

Розроблення 

проєктної 

документації та 

проведення 

ремонтно-

будівельних 

робіт захисних 

споруд 

цивільного 

захисту 

5.1.Розроблення ПКД по 

проєкту “Капітальний 

ремонт Ясла-садка №4 з 

облаштуванням проти-

радіаційного укриття, по 

вул. Свято-

Миколаївська, 4 

м.Городня, 

Чернігівського району, 

Чернігівської області” 

2022-

2025 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місцеви

й 

бюджет,  

кошти 

інших 

джерел 

не 

забороне

них 

законода

вством 

1 000 тис.грн. - 

1 000 

тис.гр

н. 

- - - 

Захист персоналу та дітей 

від впливу небезпечних 

чинників, що виникають 

внаслідок надзвичайних 

ситуацій, воєнних дій або 

терористичних актів 



6. 

Забезпечення 

альтернативного 

джерела 

опалення у 

випадку настання 

надзвичайних чи 

аварійних 

ситуацій через 

можливу збройну 

агресію 

російської 

федерації в 

осінньо-зимовий 

період 

 

6.1.Придбання блочно-

модульної котельні на 

твердому паливі 

6.2.Поточний ремонт 

котелень, 

переобладнання газових 

котлів в твердопаливні 

6.3. Придбання печей-

буржуйок, булер’янів 

для внутрішнього 

обігріву приміщень та 

укриттів 

2022-

2025 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місцеви

й 

бюджет,  

кошти 

інших 

джерел 

не 

забороне

них 

законода

вством 

3 400 тис.грн. - 

2 400 

тис.гр

н. 

1 000 

тис.гр

н. 

- - 

Забезпечення 

життєдіяльності закладів 

критичної 

інфраструктури, освіти, 

охорони здоров’я, 

соціального захисту, 

культури та житлового 

фонду  громади в разі 

настання надзвичайних 

ситуацій пов’язаних із 

збройною агресією 

російської федерації або 

аварійних ситуацій в 

електро і газо- 

постачанні, створення 

мобільних пунктів 

обігріву 

7. 

Забезпечення 

житлом 

вимушених 

переселенців, 

житло яких 

зруйноване, 

непридатне для 

проживання 

внаслідок 

збройної агресії 

російської 

федерації проти 

України або 

знаходиться у 

безпосередній 

близькості до 

кордону 

7.1. Придбання житла 

для осіб з числа 

вимушених 

переселенців, житло 

яких зруйноване, 

непридатне для 

проживання внаслідок 

збройної агресії 

російської федерації 

проти України або 

знаходиться у 

безпосередній 

близькості до кордону 

2023-

2025 

Розпорядники 

коштів бюджету  

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

Місцеви

й 

бюджет,  

кошти 

інших 

джерел 

не 

забороне

них 

законода

вством 

2 000 тис.грн. - - 

2 000 

тис.гр

н. 

- - 

Розв’язання житлових 

проблем осіб з числа 

вимушених переселенців, 

житло яких зруйноване, 

непридатне для 

проживання внаслідок 

збройної агресії 

російської федерації 

проти України або 

знаходиться у 

безпосередній близькості 

до кордону. Створення 

умов і можливостей 

проживання громадян на 

території Городнянської 

громади, що сприятиме її 

подальшому розвитку 

 

Секретар міської ради                            Світлана БІЛЬСЬКА 



                                                                     Додаток 2 
до Програми розвитку цивільного захисту 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

затверджено рішенням вісімнадцятої сесії 

Городнянської міської ради восьмого скликання 

від 02 березня 2023 року “Про внесення змін до 

рішення восьмої сесії восьмого скликання від 

14.09.2021 р. “Про затвердження Програми 

розвитку цивільного захисту на 2021-2025 роки” 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  розвитку цивільного захисту  

 Городнянської міської ради на 2021-2025 роки   
 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

у тому числі по роках 

Усього витрат на 

виконання  

Програми, 

тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025   

Місцевий бюджет, кошти 

інших джерел не 

заборонених 

законодавством 

100 тис. грн. 8 600 тис. грн. 4 540 тис. грн. 220 тис. грн. 100 тис. грн.  13 560 тис. грн. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                Світлана БІЛЬСЬКА 
 

 



 


