РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(55 сесія)

РІШЕННЯ
«27» червня 2018 р.

м.Рубіжне

№ 55/2

Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради від
20.12.2017 №39/4 «Про Програму
соціально-економічного і
культурного розвитку м. Рубіжне
на 2018 рік»

У зв’язку з необхідністю внесення змін у Додаток 2 Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2018 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 20.12.2017 №39/4, на підставі службової записки
начальника відділу економічного аналізу та інвестиційної політики Коваленко Н.В.,
на підставі рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів від «25» червня 2018, керуючись п. 22 ч.
1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 №39/4 «Про
Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Рубіжне на
2018 рік» (далі - Програма) наступні зміни:
1.1. У додатку 2 Програми в розділі «Техногенна безпека» додати захід:
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цивільного
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затверджен
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Президента
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№5403-VI

Прот
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416,9

Виконавці

9

Рубіжанське
міське
управління
ГУ ДСНС
України у
Луганській
області,
ДПРЧ-13,
юридичні та
фізичні особи

Очікуваний
результат
реалізації

10
Забезпечення
ефективності дій
Рубіжанської
міської ланки
територіальної
підсистеми ЄДС
ЦЗ в умовах
виникнення
надзвичайних
ситуацій,
підвищення
готовності
спеціалізованої
протипожежної
служби

а установка
(АОУ)- 1 од.;
- мотопомпа
плаваюча- 1
од.;
- груповий
електричний
ліхтар- 3 од.;
індивідуальни
й ліхтар
пожежного35 од.;
повнолицьова
маска "Drager
panorama"- 10
од.;
пожежнотехнічне
обладнання за окремим
розрахунком;
піноутворюва
ч -5 тон;
- пальномастильні
матеріали
(бензин)3000 л;
- пальномастильні
матеріали
(дизпаливо)2000 л;

цивільного
захисту міста до
дій за
призначенням,
забезпечення
своєчасності та
якості проведення
робіт з рятування
людей, гасіння
пожеж, ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
створення
можливості
цілодобового
проведення
пошукових,
аварійнорятувальних,
відновлювальних
та інших
невідкладних
робіт.

2. Загальному відділу (Дев’ятеріковій Л.В.) розмістити це рішення на
офіційному сайті Рубіжанської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова

С.І.Хортів

