У К Р А Ї Н А
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
міста КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 28 лютого 2019 року

№ 19

Про погодження проекту
рішення Новенської селищної ради
«Про затвердження Програми
цивільного захисту
населення смт. Нове на
2019 рік»
Заслухавши інформацію заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів Щекатуріна С.В. «Про затвердження Програми цивільного
захисту населення смт.Нове на 2019 рік», керуючись статтями 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування Україні», виконавчий комітет Новенської
селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення сесії Новенської селищної ради «Про
затвердження Програми цивільного захисту населення смт.Нове на 2019 рік»,
що додається.

Селищний голова

Сергій Щукатурін 30 22 77

С.ДЕНИСЕНКО

ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Новенської селищної ради
від 28.02.2019 р. № 19

Проект № 1123
дата оприлюднення 11.01.2019 р.

УКРАЇНА
___________ сесія
Новенської селищної ради
м. Кропивницького
сьомого скликання
( ______________ )
РІШЕННЯ
від « » __________ 2019 р.

№

Про затвердження
Програми цивільного
захисту населення
смт.Нове на 2019 рік
Заслухавши інформацію заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів Щекатуріна С.В. «Про затвердження Програми цивільного
захисту населення смт.Нове на 2019 рік», враховуючи протокол постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства , торгівлі, побутового
обслуговування, громадського харчування, захисту прав споживачів, транспорту
і зв’язку, промисловості, регуляторної політики та розвитку підприємництва від
« »__________2019 р. №___, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування Україні», Новенська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму цивільного захисту населення смт.Нове на 2019 рік
(згідно додатку №1) .
2. Включити Програму цивільного захисту населення смт.Нове на 2019 рік
до складу Програми економічного і соціального розвитку смт.Нове на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Щекатуріна С.В. та
депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства , торгівлі,
побутового обслуговування, громадського харчування, захисту прав споживачів,
транспорту і зв’язку, промисловості, регуляторної політики та розвитку
підприємництва (гол. Борщенко В.В.).
Селищний голова

С.Денисенко

Щекатурін 30 22 77

ЗАХОДИ
по цивільному захисту населення
смт.Нове на 2019 рік

№
п/п

1.

2.

3.

ЗАХОДИ

відповідальні
особи за
виконання

Термін
виконання

Селищна рада
КП «Новенське»

І квартал

Відновлення електричного
освітлення в підвалах будинків по
вул.Металургів:
№№

Селищна рада
КП «Новенське»

І – П кв.

Відновлення системи зовнішнього
сповіщення

Селищна рада
КП «Новенське»

Підготовка та прибирання підвалів у
будинках по вул.Металургів:
№№

Заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів

Витрати
тис.грн.

500,0

500,0

________

__________

ВСЬОГО:

1,0

С.Щекатурін

Додаток 1
до рішення _________ сесії
Новенської селищної ради
від «____»__________2019р.
№____

ПРОГРАМА
цивільного
захисту населення
на 2019 рік

смт.Нове

І. Загальні положення
(законодавча та нормативно-правова база)

Згідно зі статтею 3 Конституції України, життя та здоров’я людини, її
безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава
відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу
шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною
умовою сталого розвитку суспільства.
Правовою основою створення Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019 рік (далі-Програма) є Конституція
України, Кодекс цивільного захисту України, закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідні підзаконні акти держави.
П. Мета Програми на 2019 рік

Метою Програми є:
комплексне розв’язання проблеми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в інтересах безпеки
окремої людини, територіальної громади, національного надбання і довкілля;
поступове зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
підвищення рівня захисту населення і територій селища від надзвичайних
ситуацій;
забезпечення необхідних умов щодо безпечної життєдіяльності населення
та сталого соціально-економічного розвитку селища;
підвищити ефективність витрат, спрямованих на реалізацію заходів
цивільного захисту;
забезпечити ефективне управління силами і засобами ліквідації
надзвичайних ситуацій;
підвищити ефективність системи управління і реагування у процесі
запобігання
надзвичайним
ситуаціям,
ліквідації
їх
наслідків
та
життєзабезпечення постраждалого населення, її інформатизації;
підвищити ефективність підготовки кадрів, керівного складу та фахівців з
питань цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
Досягнення головної мети Програми сприятиме реальній суспільній
підтримці діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення
сталого розвитку селища, створення безпечних умов життєдіяльності населення.

