Затверджено рішенням дев'ятої сесії
районної ради сьомого скликання від 22
липня 2016 року

ІІ. Завдання і заходи
Розділ 1
Розвиток районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Найменування
завдання

Найменування заходу

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансування
(державний,
місцевий
бюджет, інші)

Прогнозований
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, тис.
гривень

у тому числі за роками

2016

2017

Розвиток єдиної системи цивільного захисту
розроблення регуляторних актів для
здійснення заходів цивільного
захисту про районні ланки
місцеві органи
не потребує додаткового
територіальної підсистеми єдиної
виконавчої влади
фінансування
державної системи цивільного
захисту
розроблення:

1. Забезпечення
ефективності
державного
управління у
сфері цивільного
- розділу "інженерно-технічні заходи
захисту
цивільного
захисту
(цивільної
Зіньківська РДА
оборони)"
генерального
плану
району (міста)

місцевий
бюджет

2018

2019

Очікуваний
результат
2020

щорічно

Удосконалення
системи
реагування на
надзвичайні
ситуації

згідно термінів та орієнтовних
розрахунків РДА

Удосконалення
системи
реагування на
надзвичайні
ситуації

Разом
Разом за завдання
2. Удосконалення
систем
Створення та поповнення
Зіньківська РДА,
реагування на
матеріальних резервів на ліквідацію Зіньківський РС ГУ
надзвичайні
надзвичайних ситуацій (подій).
ДСНС
ситуації
Разом за завдання
організація проведення технічної
інвентаризації захисних споруд ЦЗ
(ЦО):

Зіньківська РДА

місцевий
бюджет

250

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

Можливість
своєчасного
реагування на
надзвичайні
ситуації

-ЗС ЦЗ в комунальній власності
міста та району
утримання захисних споруд
цивільного захисту (цивільної
оборони) в комунальній власності
міста та району

Органи місцевого
самоврядування

місцевий
бюджет

6

6

-

-

-

-

Органи місцевого
самоврядування

місцевий
бюджет

15

3

3

3

3

3

місцеві бюджети
рад району

690

90

150

150

150

150

Забезпечення підрозділів ДСНС
паливно-мастильними матеріалами
на підвідомчих територіях рад
району для ліквідація наслідків
надзвичайнмх ситуацій (подій),
проведення аварійно-рятувальних
та відновлювальних робіт, ліквідації
пожеж, рятувальних операцій на
Зіньківська РДА,
3. Забезпечення воді та при дорожньо-транспортних Зіньківський РС ГУ
пригодах, надання допомоги
гарантованого
ДСНС
населенню в несприятливих
рівня захисту
побутових або нестандартних
населення і
ситуаціях, проведення пожежнотериторій від
тактичних навчань та тренувань,
надзвичайних
ситуацій у мирний здійснення профілактичних заходів
(рейдів) щодо запобіганню
час та в
особливий період виникненню пожеж на території
району
забезпечення промисловими
засобами захисту органів дихання
від небезпечних хімічних речовин
непрацюючого населення, яке
проживає в прогнозованій зоні
хімічного забруднення

Зіньківська РДА

Придбання твердопаливного котла
для опалення приміщення 12-ї
Державної пожежно-рятувальної
частини м. Зіньків та створення
сприятливих умов несення служби

Зіньківська РДА,
Зіньківський РС ГУ
ДСНС

забезпечення промисловими
засобами захисту органів дихання
хімічно небезпечні
від небезпечних хімічних речовин
працюючого населення, яке працює об'єкти
в прогнозованій зоні хімічного
забруднення

державний
бюджет

3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

місцеві бюджети
рад району

60

60

-

-

-

-

кошти
підприємств

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Забезпечення
гарантованого
рівня захисту
населення і
територій від
надзвичайних
ситуацій у
мирний час та в
особливий
період

Разом за завдання
4. Оптимізація
системи охорони
здоровя та
підвищення рівня
медичного
забезпечення
працівників у
сфері цивільного
захисту

придбання та встановлення
автономних джерел
Зіньківська ЦРЛ
електропостачання для лікувальних
закладів

Разом за завдання
Всього за розділом
Заступник голови районної ради

місцевий
бюджет

776

160

154

154

154

154

30

6

6

6

6

6

30
1056

6
216

6
210

6
210

6
210

6
210
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