
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 
Р І Ш Е Н Н Я

від_22 грудня 2018 року № 29        ХХІХ позачергова   сесія селищної ради     
смт. Воскресенське                          восьмого скликання  
     
Про  затвердження заходів  на 2019 рік до цільової  програми
«Захисту  населення  і  територій  по Воскресенської  селищної
ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки»

Відповідно  до   пункту  22  статті  26,  статті  60  Закону  України  „Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення № 24 від 13.07.2018 року ХХ
позачергової  сесії  восьмого  скликання  «  Про  затвердження  селищної
програми « Захисту населення і територій  Воскресенської селищної ради від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення
пожежної безпеки на 2018-2020 роки», враховуючи рекомендації  постійної
комісії з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності, селищна рада

  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи на 2019 рік до  цільової програми  "Захисту населення і
територій   Воскресенської  селищної  ради  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного  та  природного  характеру,забезпечення  пожежної  безпеки  на
2018-2020 роки", що додаються.
    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

Селищний голова                                              О. ШАПОВАЛОВ



Додаток
до рішення  селищної ради

від 22.12.2018 р.  № 29
Заходи

 на 2019 рік до  цільової програми "Захисту населення і територій
Воскресенської

селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки»

№з/п Назва заходу Термін
виконання

1. Передача міжбюджетного трансферту з 
селищного бюджету районному бюджету  на 
утримання Вітовського загону місцевої пожежної 
охорони: 

.

-  виплата заробітної плати та нарахування; І півріччя.
- оплата комунальних платежів; Протягом року
-  придбання паливно-мастильних матеріалів; І півріччя.
- придбання твердопаливних матеріалів. І квартал

2. Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю у 
разі виникнення надзвичайної ситуації та 
наслідків стихійного лиха.

За потреби

Селищний голова                                            О.ШАПОВАЛОВ
Спеціаліст- бухгалтер                                     Л.БУРЛАКА


