
Проєкт 

 
БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
LV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 05 червня 2020 року       № - VII 
 
Про внесення змін до Програми розвитку 
цивільного захисту Богодухівського 
району на 2020-2022 роки 
 
 

Відповідно  до  листа Богодухівської районної державної адміністрації 
від 28 травня  2020 року № 01-35/1459 щодо виділення із районного бюджету 
коштів на поповнення місцевого матеріального резерву згідно з 
Номенклатурою та обсягами матеріального резерву згідно пунктів 2.1., 2.2., 
2.3., 2.7., сприяння у забезпечені техногенної та пожежної безпеки на 
території Богодухівського району згідно пунктів 4.3., 4.4. Програми розвитку 
цивільного захисту  Богодухівського району на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 25 лютого 2020 року № 984-VII, керуючись 
статтею  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
районна рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку цивільного захисту   
Богодухівського району на 2020-2022 роки затвердженої рішенням районної 
ради від 25.02.2020 року № 984 –VІІ (LI сесія VII скликання), а саме:  

 змінити обсяги фінансування заходів Програми на 2020 рік, 
розподіливши кошти між заходами Програми (додається). 

2. Фінансування заходів визначених у підпунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.7, 4.3., 
4.4.  Програми на 2020 рік здійснити з районного бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та 
екології (Васенін С.А.). 
 
 

Заступник голови районної ради             Р.І. Ярошенко 
 



      Додаток 
до рішення районної ради 
від 05.06.2020 № -VІІ 
(LV  сесія VII скликання) 

VII. Завдання і заходи Програми 
 

Найменування 
завдання Найменування заходів Відповідальний за 

виконання 

Головний 
розпорядник 

коштів 

Джерела 
фінансування 

(районний 
бюджет, інші 

кошти) 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань,  
тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 
фінансування по роках 

(вартість), тис. грн., 
у тому числі: 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

2. Поповнення 
місцевого 
матеріального 
резерву згідно з 
Номенклатурою та 
обсягами 
матеріального 
резерву 
 

2.1. Придбання засобів РХБЗ Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 

взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА 

БРДА 
Районний 
бюджет 

 
95,4 25,0 25,0 45,4 

2.2. Придбання речового майна Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 

взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА 

БРДА Районний 
бюджет 

 119,0 19,0 50,0 50,0 

2.3. Придбання паливно-
мастильних матеріалів 

Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 

взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА 

БРДА Районний 
бюджет 228,0 28,0 100,0 100,0 

2.4. Придбання засобів 
загальногосподарського 
призначення 

Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 

взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА 

БРДА Районний 
бюджет 100,0 0 50,0 50,0 
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Найменування 
завдання Найменування заходів Відповідальний за 

виконання 

Головний 
розпорядник 

коштів 

Джерела 
фінансування 

(районний 
бюджет, інші 

кошти) 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань,  
тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 
фінансування по роках 

(вартість), тис. грн., 
у тому числі: 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

2.5. Придбання засобів рятування 
на воді 

Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 

взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА 

БРДА Районний 
бюджет 38,4 0 18,0 20,4 

2.6. Придбання засобів 
забезпечення аварійно - 
рятувальних робіт, 
пожежогасіння 
 

2.7. Придбання матеріально-
технічних засобів та матеріалів 
для проведення 
протиепізоотичних заходів 

 

Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА  
Сектор оборонної 
роботи,  ЦЗ  та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами БРДА 

БРДА 
 
 
 
 

БРДА 
 

Районний 
бюджет 

 
 
 

Районний 
бюджет 

 

 
74,1 

 
 
 
 

132,0 
 

0 
 
 
 
 

53,0 

 
 

36,0 
 
 
 
 

79,0 
 
 

 
 

38,1 
 
 
 
 

0 
 
 

Всього на поповнення місцевого матеріального резерву 786,9 125,0 358,0 303,9 
4. Сприяння у 
забезпеченні 
техногенної та 
пожежної безпеки 
на території 
Богодухівського 
району 

4.1. Придбання спеціальної 
пожежної техніки та аварійно-
рятувального обладнання для 
підрозділу протипожежної 
служби ЦЗ району 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

1479,8 479,8 500,0 500,0 
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Найменування 
завдання Найменування заходів Відповідальний за 

виконання 

Головний 
розпорядник 

коштів 

Джерела 
фінансування 

(районний 
бюджет, інші 

кошти) 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань,  
тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 
фінансування по роках 

(вартість), тис. грн., 
у тому числі: 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

4.2.  Придбання паливно-
мастильних матеріалів для 
реагування на НС та виклики 
підрозділу протипожежної 
служби ЦЗ району 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

150,0 50,0 50,0 50,0 

4.3. Утримання, технічне 
обслуговування, придбання 
запасних частин та ремонт 
спеціальної, аварійно-
рятувальної техніки 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

94,2 34,2 30,0 30,0 

4.4. Забезпечення спеціальним 
одягом особового складу 
пожежно-рятувального 
підрозділу 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

296,0 216,0 40,0 40,0 

4.5. Забезпечення форменим одягом 
особового складу пожежно-
рятувального підрозділу 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

240,0 80,0 80,0 80,0 
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Найменування 
завдання Найменування заходів Відповідальний за 

виконання 

Головний 
розпорядник 

коштів 

Джерела 
фінансування 

(районний 
бюджет, інші 

кошти) 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань,  
тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 
фінансування по роках 

(вартість), тис. грн., 
у тому числі: 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

4.6. Придбання піноутворювача 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

75,0 25,0 25,0 25,0 

4.7. Придбання оргтехніки і  
програмного забезпечення цього 
обладнання, а також її 
обслуговування для введення в 
дію на території 
Богодухівського району  
інформаційної системи «112», 
реагування органів управління  
та сил ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 
Богодухівського району 
Харківської області 

Богодухівський РВ 
ГУ ДСНС України 

у Харківській 
області (за згодою) 

БРДА, 
сільські, 
селищні, 

міська ради 

Районний 
бюджет, 

субвенція з 
бюджетів 
сільських, 
селищних, 
міської рад 

90,00 30 30 30 

Всього на забезпечення пожежної та техногенної  безпеки 2425,0 915,0 755,0 755,0 
Всього 3211,9 1040,0 1113,0 1058,9 
 
 
 Заступник голови районної ради      Р.І. Ярошенко 
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