УКРАЇНА
ВIЛЬШАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
Р I Ш Е Н Н Я
від «11» березня 2016 року
смт Вiльшанка

№ 53

Про затвердження районної програми
цивільного захисту Вільшанського району
Кіровоградської області на 2016-2020 роки
Керуючись статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до статті 19 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Стратегії
розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, на виконання
рішення Кіровоградської обласної ради від 25 грудня 2015 року № 13 «Про
затвердження обласної програми цивільного захисту Кіровоградської області
на 2016-2020» та з метою захисту населення і територій району від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовного
зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і
захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту
населення, навколишнього природного середовища та населених пунктів від
пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення
сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму цивільного захисту Вільшанського
району Кіровоградської області на 2016-2020 роки (далі - програма)
(додається).
2. Районній державній адміністрації визначити відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
відповідальним
за
координацію роботи, організацію виконання, контроль та аналіз виконання
заходів, передбачених програмою.
3. Рекомендувати селищній та сільським радам району розробити та
затвердити відповідні програми цивільного захисту на 2016-2020 роки, з
урахуванням у них заходів програми, затвердженої даним рішенням.

4. Рекомендувати районній державній адміністрації, районним
підрозділам територіальних органів міністерств і відомств України в області,
органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та
організаціям району забезпечити виконання програми відповідно до
повноважень та встановлених термінів.
5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення районної ради від
21.12.2005 року № 418 «Про Комплексну районну програму запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації у Вільшанському районі на 2006-2010
роки і на період до 2015 року» та рішення від 27.11.2009 року №331, від
17.12.2010 року №8, від 26.10.2011 року №75, від 30.11.2011 року №103, від
26.06.2012 року №169, від 22.03.2013 року №233 та від 26.06.2015 року №470
«Про зміни до Комплексної програми запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у
Вільшанському районі на 2006-2010 роки».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних
відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів,
благоустрою,
розвитку населених пунктів,
житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, будівництва, транспорту та
зв’язку.
Голова районної ради
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