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1. Затвердити Програму розвитку цивiльного

селищноi територiаrrьноi громади на 2О22-2024 роки.
додаеться.

2, СекторУ з питанЬ цивiльного захисту, оборонноТ та мобiлiзацiйнотаПараТУ селиЩноТ ради (олександ БАБЕНКо) щорiчно iнформувати про хiдвиконання Програми Краснокутську селищну раду Ьо.оду*i".rпо.о рчИопуXapKiBcbKoT областi.
3, Контроль за виконанням цього рiшення покласти першого заступникаселищного голови Сергiя МОLИКД.

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДАБогодухIвського рАЙону xAPKIBCbKiii овлдстI
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пАспорт
Програми розвитку цивiльного захисту

КрасноКутськоi селищно[ територiальноТ громадп па 2022 - 2024 роки
1, Iнiцiатори розроблення Програми - .Ъ*rор з питань цивiльногозахисту, обороннОi та мобiлiзацiйноТ роботи апарату КраснокутськоI селищноТ

Ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi.

пiдставою для розроблення

Закон УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Кодекс
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ Украiни, постанова Кабiнеiу MiHicTpiB украrни вiд з0
вереснЯ 2015 р. JФ 775 <Про затвердженIlя Порядку створення та використання
матерiальних резервiв для запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв 

"чд.""rчйнихситуацiй), розпорядження Президента Украiни вiд 14 липня 200l року м 190
uПро невiдкладнi заходи щодо запобiгання загибелi людей на водних об'ектах,
нак€В MiHicTePcTBa внУтрiшнiх спраВ УкраТни вiд l0 квiтня 2017 року Ns З01
оПро затвердження Правил охорони життя людей на водних об'ектах YKpaiHo,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи вiд 04 травня 2017 року за Ns
566lз04з4.

3, Розробник ПрОграми - сектор з питань цивiльного зЕlхисту, оборонноiта мобiлiзацiйнот роботи апарату Краснокутськоi селищноi 
- 

РадиБогодухiвського району xapkiBcbkoi областi.
4, Вiдповiдальний виконавець Програмп - сектор з питань цивiльногозахисту, обороннОi та мобiлiзацiйноi роботи апарату КраЪнокутськоi селищноi

ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi.
5, Учасники та виконавцi Програми - сектор з питань цивiльногозахисту, обороннОI та мобiлiзацiйноi роботи апарату KiacHoKyTcbKoi селищноi

Ради Богодухiвського району, Краснокут."" 
""робниче управлiння житлово-

комунЕlльного господарства, комун€lльне господарство з водопостачання та
водовiдВедення <<.Щжерело>>, КНП <<Краснокутська центр€шьна районна лiкарня>
KpacHoKyTcbKoi селищноi ради, si-дp.i 5 дпрЗ гУ д^снС Украiи уХаркiвськiй областЬ.

б. TepMiH реалiзацil Програми - 2о22-2о24 роки.
7. Фiнансування заходiв Програми фiнансування Програми

здiйснюеться вiдПовiднО до чинного законодавства за рахунок коштiв бюджетукраснокутськоi селищноi територiальноi цромади та iнших джерел, незаборонених чинним законодавством

8, обсягИ фiнансовиХ pecypciB, необхiдних дJIя реалiзацii заходiвПрограми, становить _ 467 866 |РН., у тому числi rч po*ur", 
д

2022 piK-244105 грн.;

202З piK - l29 ЗЗ8 грн.;

2024 piK - 94 42З rрн.
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1. Загальнi пололсеЕня

Безпека людини, if життя i здоров'я визнанi Конституцiею УкраiЪи
найвищими соцiальними цiнностями. Кожний ,громадянин Украiъи ма€
конституцiйне право на безпечне для життя i здоров'я довкiлля. Забезпечення
безпеки та захисту населення, об'ектiв економiки i нацiонального надбання вiд
негативних наслiдкiв надзвичайних ситуацiй з€шишаеться невiд'емною
частиною державноi полiтики нацiональноi безпеки та однiею з найважливiших
функцiй органiв мiсцевого самоврядування.

На сьогоднi природне та техногенне становище
KpacHoKYTcbKoi селищнОi териТорiа-гrьноi громади (далi

територii
громади)

характеризуеться рядом небезпечних _ факторiв, якi створюють ризик
виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру.

з геологiчних небезпечних явищ, якi можуть призвести до надзвичайних
ситуацiй для громади характерними е пiдтоплення населених пунктiв.

З метеорологiчних i агрометеорологiчних небезпечних явищ, якi можуть
призвести до надзвичайних ситуацiй, Це насамперед' сильний BiTep зi
швидкiстЮ 25 м/сек i бiльше тривалiстю вiд кiлькох годин до доби,
включаючи шкв€Lпи i смерчi. При смерчi i шква-пьних BiTpax можливе повне або
часткове руйнуваНнrI мереж зв'язку, дахiв, будинкiв, пошкодження повiтряних
лiнiй' сильниЙ дощ (злИва) (кiльКiсть опаДiв за 1 годинУ 30 мМ i бiльше), ДУ*"
сильниЙ снiгопаД (випаданrrя cHiry за 12 годин 2О мм i бiльше), сильна
хуртовина (повне припинення руху транспорту на шляхах), Дуже сильнi морози
(температура повiтря MiHyc зO-з5 оС i нижче) та iншi метеоролоiiчнi
надзвичайнi ситуацii.

З гiдролОгiчниХ небезпеЧних явиЩ до виникнення надзвичайних ситуацiй
можутЬ призвесТи: високi piBHi води (повенi), та дощоВi паводки. Можливими
мiсцями пiдтоплення являються oKpeMi мiсцевостi в долинах рiчок Мерло та
Мерчик, а такоЖ каскадiв водосховищ та cTaBKiB, якi знаходяться на територiТ
громади.

з природних явищ на територii громади можливi лiсовi пожежi. Лiси на
територii громадИ характеризуються високою горючiстю, зумовленою
наявнiсТю хвойНих насаДженЬ рiзногО BiKy та значнимИ площам11 суцiльних
лiсовиХ культуР хвойниХ порiД що може привести до пожежi в пiироднiй
екосистемi значноi площi. Лiквiдацiя даного виДу надзвичайних ЪитуацiИ
потребуе значниХ зусилЬ та матеРiально-фiнансових витрат, тому що oKpiM
гасiння пожежi проводиться евакуацiя населення, яке може потрапити в зону
ураженнrI.

лiсовi пожежi частiше вiдбуваються у червнi-серпнi засушливого лiта
внаслiдок порушення правил пожежноi безпеки населенням.

у складi техносфери селищноi територiальноi громади частину займають
потенцiйнО небезпечнi об'екти (гЕIо) (З7 об'ектiв), 8 об'ектiв пiдвищеноТ
небезпекИ (опн), aBapiТ на яких можуть супроводжуватися пожежами,
вибухами що може привести до негативних соцiально-економiчних i
екологiчних наслiдкiв.

на



ТакоЖ у склаД техносфери селиЩноi територiальноТ громади входить 1

хiмiчно небезпечний об'ект (хно) до якого вiдноситься fщ <,щублянський
IV ступеню хiмiчноi небезпеки на територiТ якого
кислота в кiлькостi 4,0 т., маRсим€UIьна можлива кiлькiсть

спиртовий завод)
зберiгаеться сiрчана
10,0 тон.

за ocTaHHi три роки на територii громади надзвичайних сиryацiй не
заре€стровано.

ПРОТЯГОМ 202| року на водIIих об'ектах району маемо 2 загиблих, 1

травмовано.
При пожеж€ж на територii громади у 202l роцi загинуло 2 особи, з

травмовано.
Прямi збитки вiд пожежу 2020-202I роках сягнули 4 930 тис. грн.
,.щля лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних сиryацiй, якi можуть виникнути на

територii громадИ У мирниЙ та особливий перiод, створюються мiсцевi-
матерiальнi резерви. Якщо проана.пiзувати стан накопичення матерiальних
резервiв, то реальнi запаси матерiальних цiнностей в громадi вiдсутнi.

з огляду на кiлькiсть нещасних випадкiв на водних об'ектах |ромади
ефективнiсть дiяльностi системи забезпечення безпеки людей на водних
об'ектах вiдповiднихоб'ектах та вiдповiдних служб у сферi здiйснення запобiжr
профiлактичних заходiв не в повнiй Mipi вiдповiдас вимогам сьогоденшI.

запобiжних

зазначенi обставини визначають необхiднiсть вiдпрацювання нових
пiдходiв у сферi, запобiгання загибелi людей на водних об'ектах, запровадженнrIВ областi попередЖув€rльниХ заходiВ шляхом розроблення i реалiзацii
вiдповiдних завдань.

Програма розвитку цивiльного захисту Краснокутськоi селищноТ
територiальноi громади на 2022-2024 роки (далi - Програма) розроблена на
ocHoBi реалiзацiТ завдань визначених:

- Законом УкраiЪи пПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>;
- Кодексом цивiльного захисту УкраТни;
- постанОвою КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 вересня 2015 р. JФ 775

uПрО затвердЖеннЯ ПорядкУ створенНя та викОристання матерiал"""* резервiв
для запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй>;

- розпорядженням Президента Украiни вiд 14 липня 2001 року J\! 190
<ПрО невiдкладнi захоДи щодО запобiгання загибелi людей на водних об'a*rur;

- наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраiЪи вiд 10 квiтня 2о|7 року
J\9 301 <Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'ектах
УкраiЪп), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд 04 травня 20;1"|
року за М 566lЗ04З4.

програма являе собою узгоджений за ресурсами, виконавцями i
термiнами реалiзацiI комплекс заходiв, виконання 

"*"irr.редбачаеться 
з таким

ступенем дета-гriзацiт, який вважаеться доцiльним з урахуванням прiоритетних
напрямiв розвитку i спрямованих на створення правових, фiнансових,економiчних, органiзацiйно-господарських та iнших умов розвитку системi.i
цивiльнОго захисТу, забезпечення пожежноi безпеки, запобiгЪння i p.ury"urrrro
на надзвичайнi ситуацii.



2. Визначення проблеми, на розвОязання яко[ спрямована Програма
Актуальнiсть проблеми забезпечення техногенноi безпеки населення i

територiй зумовлена тенденцiею зростання кiлькостi пожеж, якi наносять
ШКОДУ НаСеЛеННЮ i територiям, збитки сiльськогосподарському комплексу.

також, актуurльним е завдання забезпечення безпеки населення i
територiй вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, Що спричинrIються
небезпечними природними явищами: пiдтопленнями, буревiями, сильними
опацами, градом, обледенiнням.

своечасне реаryвання на можливi надзвичайнi ситуацii техногенного та
природного характеру.

Програма спрямована на вирiшеннrl_комплексу завдань:
мiсцевого матерiального- створення та накопичення мlсцевого матерiального резерву цивiльного

захисту, для проведення аварiйно-рятув€tльних робiт та iнших невiдкладних
робiт, надання невiдкладноI та TepMiHoBoi допомоги постр€DкдЕrлим, а також
забезпечення проведення робiт з лiквiдацiт надзвичайних сиryацiй
вiдповiдними силами цивiльного захисту та iншими аварiйними форму"ч"""r".

- запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй на водних об'ектах на
територii громади, в тому числi, пов'язаних iз загибеллю людей, мiнiмiзацiя ik
наслiдкiв i створення умов щодо захисту населення на водi.

3. Мета Програми
Метою Програми е cTBopeHHrI умов для ефективного використання сил

цивiльного захиьту, Тх матерiально-технiчне забезпечення та зменшення ризику
виникнеНня надзВичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i
досягнення гарантованого рiвня захисту населення i територiй вiд iх наслiдкiв"

заходи Програми передбачають ре€lльне пiдвищення рiвня безпеки
ЛЮДИНИ if ЗаХИЩеНiСТЬ вiд впливу шкiдливих, техногенних, природних,
екологiчних i соцiальних факторiв В тому числi запобiгання нещасним
випадк€lм на водних об'ектах за рахунок бiльш ефективного функцiонування
системи цивiльного захисту громади.

4. Шляхи i способи розвrязання проблеми
Виконаннд заходiв Програми сприятиме:
- забезпеченню готовностi органiв управлiння, сил i засобiв до дiй,

спрямованих на запобiганнrl надзвичайним ситуацiям, та реаryвання на них;- проведенню рятувЕlльних та iнших невiдкладних робiт з лiквiдацiТ
наолiдкiв надзвичайних ситуацiй та органiзацii життезабезпечення
постражд€LIIого населення;

- придбанню засобiв для здiйснення запобiжних заходiв у разi заIрози
виникнення надзвичайних ситуацiй, лiквiдацii надзвичайних ситуацiй
техногенного та природного характеру та ik наслiдкiв, проведенню
невiдкладних вiдновлюваJIьних робiт згiдно з Номенклатурою та обсягами
матерiального резерву вiдповiдно до рiчних графiкiв 

"u*о.r"r.ння 
мiсцевого

матерiаЛьногО резервУ затвердженого розпорядженнrIм селищного голови вiд 09



,7

серпня 202| року м 177 <Про формуваня мiсцевого матерiшlьного резерву
КраснокУтськоi, селищноi Ради для запобiгання i лiквiдацii наслiдкiЪ
надзвичайних ситуацiй, визначення та затвердження його номенклат)фи,
обсягiв та мiсця розмiщення>; '

забезпеченнrI контролю за вlдпускомgtltlrt I..UtrrPUJrru 5а БrлIrуUкOм матерlttльниХ цlннОСТеИ З РеЗеРВУ;
- забезпеченню розмiщенIIя на збереження засобiв матерiального р"Ъ.р"ув складських примiщеннях пiдприемств вiдповiдно до розпорядження}д

селищного голоВи вiД 09 серпня 202l року Jю 177 <Про формуваня мiсцевого
матерiа-гrьного резерву Краснокутськоi селищноi ради
лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, визначення та
номенклатури, обсягiв та мiсця розмiщення>;- своечасне поповнення матерiального резерву за рахунок коштiв
бюджету kpacHokyTcbkoi селищноi територiальноi |ромади у разi витрачання
його на запобiгання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй;

- забезпечення вимог щодо функцiонування мiсць масового вiдпочинку
населення на водi та зниження кiлькостi нещасних випадкiв на водних об'ектах,
шляхом встановлення контролю за облаштуванням мiсць масового вiдпочинку
людей на водних об'ектах та рятув€UIьних постiв для цiлодобового черryвання,
обстеженнЯ та очищеннЯ вiД cTopoHHix предметiВ на водоймах, якi
використовуються як рекреацiйнi зони;

- забезпечення проведення пошукових водол€вних робiт, пов'язаних iз
виявленням та пiдняттям тiл загиблих з води, водолазного обстеження та
очищенНя дна акваторiй пляжiв, проведенню водол€rзно-технiчних робiт на
гiдроспорудах; 

.

- провеДеннЯ iнформаЦiйно-роз'яснюваJlьноi пропагандистськоТ роботисеред населення, зокрема пiдлiткiв, молодi та соцizlльно незахищених верств
населеннrI щодо запобiгання нещасним випадк€lм з людьми на водних об'ектах;- обладнання в навч€шьних закладах куточкiв з безпеки на водi та
проведення ypoKiB (лекцiй, ceMiHapiB тощо) з вивчення правил поведiнки на
водi та льоду, надання першоТ медичноi допомоги.

5. OcHoBHi заходи, спрямованi на забезпечення виконання Програми

матерiальних

для запобiгання i
затвердження його

л{}

з/п НайменуваЕня заходу Виконавець TepMiH
впконанняl а

3 4

)

1 Проведення через засобЙ---ЙЙо"оi
iнформацii роз'яснюва_шьноi роботи по
запобiганню нещасним випадка]u з
людьми на водних об'ектах

Сектор з питань цивiльного
захисту, оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи апарату
селищноi ради

2022-2024

2022-2024

Uрганlзацlя водолазного обстеження й
очищення вiд cTopoHHix предметiв
рекреацiйних зон, вiдведених дJuI ч/пання

Краснокугська селищна рада

3 Органiзацiя укладення до.о"ору- *
аварiйно-рятувtlльне обслуговування

Краснокугська селищна рада
2022-2024 

|

1

I



8

J\t}

з/п Найменування заходу Виконавець TepMiH
викоЕання

4 Обладнання мiсця масового вiдпочинку
людей на водному об'ектi

Краснокутська селищна рада 2022-2024
5 Органiзацiя оснащеЕня рятувarльного

поста
Краснокугська селищна рада 2022-2024

6 Органiзацiя пiдготовки *атроСБ
рятувальникiв

Краснокугська селищна рада 1разна3

1 Органiзацiя чергування ,ед".r*"*
працiвникiв на рятувальних постах у
мiсцях масового вiдпочинку громадян

Краснокутська селищна рада;
КНП <Краснокутська центральна
районна лiкарня> Краснокугськоi
селищноi ради

2022-2024

5 Обладнання в навчальних закладЕж
кугочкiв з безпеки на водi та проведення
ypoKiB (лекцiй, ceMiHapiB тощо)

Вiддiл_освiти Краснокутськоi
селищноi ради 2022-2024

6 Забезпечення iнформування населення
про дотрим€lння правил безпеки на
водних об'ектах та надаЕня першо1
медичноi допомоги

ТОВ кМЕЩIА-ЦЕНТР ПРОМIНЬ>;
Вiддiл органiзацiйноi роботи
апарату селищноi ради

2022-2024

7 Координацiя проведення водоrrаз"о-
пошукових робi, пов'язаних з
рятуванням, виявленням та пiдняттям
загиблих з води

Краснокутська селищна рада

2022-2024 i

8 Органiзацiя забезпечення безпеки
пiд час проведення фестивалiв та
урочистих заходiв

на водi
iнших

Краснокугська селищна рада 1

2022-2024 i

]

6. Прогнозованi результатп.
Реалiзацiя ПрогР€lми дасТь змоry створити та накопичити матерiальнi

РеЗеРВИ ДЛЯ ЗаПОбiГаННЯ Та ЛiКВiдацii надзвичайних ситуацiй техногенного та
природного характеру та ik наслiдкiв, готовностi органiв управлiння i сил
цивiльного захисту до реаryвання на надзвичайнi ситуацii, зофема: проведен}uI
аварiЙно-рятув€tльних та iнших невiдкладних робir, "чдu"ня 

невiдкладноi та
TepMiHoBoT допомоги постражд€tлим, а також забезпечення проведення робiт з
лiквiдацii надзвичайних ситуацiй вiдповiдними силами цивiльного зЕlхисту та
1ншимз аварiйними формуваннями, а також забезпечить виконання вимог щодо
функцiонуваннrl мiсць масового вiдпочинку населеннrI на водi та зниженIuIкiлькостi нещасних випадкiв на водних об'ектах шJIяхоМ встановлення
контролю за облаштуванням мiсць масового вiдпочинку людей на водних
об'ектах та рятув€Llrьних постiв для цiлодобового черryвання та очищення вiд
cTopoHHix предметiв водних об'ектiв.

ЗначнО зменшиТься кiльКiсть загИблиХ на водних об'ектах, зросте piBeHb
забезпеЧенIUI вiдпочиНку насеЛення, знiметься соцiальна напруга цромадян пiдчаС загибелi людей, збiльшиться iнформацiйний 

"rrn""' "u мешканцiв
краснокутськоi селищноi територiальноi'^ 

"роrчд" щодо правил поведiнки наводних об'ектах.
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8. Коорлинацiя та контроль за ходом впконання Програми

контроль за виконанням Програми здiйснюеться першим заступником
селищного голови Сергiем МОLЦ4КОМ.

Координацiя дiяльностi, спрямованоi на виконання Програми,
покладаеться на сектор з питань цивiльного захисту,
мобiлiзацiйноi роботи апарату селищноi ради.

оборонноi та

КраснокУтська селищна рада Богодр<iвського району XapKiBcbKoi областi,
виступае вiдповiдальним виконавцем, несе вiдповiдапьнiсть за виконаннJI
Програми.

Щорiчно в термiни, визначенi рiшенням КраснокутськоТ селищноi ради
про затвердження Програми, сектор з питань цивiльного захисту, оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи апарату селищноi ради iнформус про хiд ii виконання.

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕнко



. довцкА
ДО бЮДЖеТУ ЩОДО ЦаКОППчення мiсцевого матерiальпого резерву для запобiгання i лiквиацii наслiдкiв

НаДЗВИЧаЙНrrх СитУацiЙ та запобiганню загпбелi людей на воднпх обrекгах
на територii Краснокугськоi селищноi терпторiальноi гремадп

З метою забезпечення створенЕя матерiальних резервiв дrrя запобiгаЕня та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй
техногенного i природного характеру та ik наслiдкiв, а також попередженЕя IIещасних випадкiв ,u оро""д"rо
водолщ}ЕиХ робiт на водних об'ектах, створення мiсць безпечного вiдпочиЕку громадяН Еа ВОДIII.D( об'ектах, надаеться
орiентовапа BapTicTb матерiально-технiчного забезпечевня :

,}l!

з/п
Наймепування
матерiальних

цiнностей

По роках: Одппиця
вимiру

обсяги обсqгп

2022 2023 2024 фiпансувапня,
2 з 4 5 6 1 8l.стBopeнняматеpiaльпихpeзepвiвдлязапoбiганняталiквЙацiiпалзвпчайни

наслйкiв
1, 

] Засобирадiацiйного
2 52з

та хlмlrшого захистч
Респiратор РУ-60М штук 25
Протигаз ГП-7 штук 50 з7 |70

костюм захдсний Л-
l

цпук 5 з 686

Радiацiйний
дозиметр

штук 2 6 720

2, l Засоби збезпечепЕя

| 
аварirно-рrryвrrльних

l pootT

Мотопомпа МП-800
в комплектi

штук l 4

лебiдки ручнi штук 1 з186 ]

Стрiчка
огороджувчlльЕа

цггук 2 531

Кугова шлiфувальна
мilцина електрична

штук 1 2 422

Круги обрiзнi для
KlToBoi шлiфувмьноi
машини електричноi

ппук 10 21| l

Спецодяг кlлькlсть 5 4 779
Рушники паперовi рулон 20 738
Мило штук 20 422

намети рiзнi кlлькlсть 0 15 750
мiшок спатьний щгу( 0 6 825
Штани BaTHi пара 10 2 100
Куртки BaTHi штук 0 4
Ковдри штчк 20 5 460
Стiл похiдний
складний

штук 1 1 155
I

Стiлець похiдний
складний

ппук 5 788

l

I

]

I

I

l l,alльно_мастильн
матерiали

Бензин 95 тон 1
,1

Па,тиво дизельне тон 1 29,7зб
Масло моторне для
турбодизеля

лiтри 60 6 з72

Масло моторне
мгю10

лlтри 100 з,l|,7

оОlгрlву Пiчки чавуннi
(бlржуйки)

кlлькrсть 5 26 325

Труби димовiдвiднi
для пiчок

ме,грlв 25 10 530
]

looyтoBe майно Побловий посул
одноразовий

штук 500 l 575

Бiдони або термоси
харчовi

ппук 5 8400 
r

на
водi

Човен гупловий (на 4
мiсця)

кlлькlсть l 6 318

Рятувальний жи,rет штук 5 2 з70
Ртгувшrьнi круги щтук 5 5 002

,у Переноснi
радiостанцii

кlлькlсть 5 16 800

11 Засоби та прилади для
проведепня

,Щезiнфiкуюч.rй засiб
<ANTISEPT> 1 л,

пляшка 10 l 48"7



загальногосподарсько
го призначенЕя

речове майно

дезiнфекцiйних робiт .Щезiнфiкуючий засiб
<Септолiн> 50 мл.

пJUIшка 25 1

Оприскlъач SR 430 кlлькlсть 1 lб 185
,Щезiнфiкуючий
розчин кВулкан> 5 л.

KaHicTpa 1 i 580
l

l

Засiб дезiнфiк}точий
(АХД 2000 Експрес>
1000 мл.

штук l0 2 |59

I

I

I

I

3асоби та вироби
медичного
забезпечення

маски захиснi з
вушними петJIями
бiлi

lцтук 200 ) а"\)

]

Рукавички нiтриловi,
чорнi, без пудри, L

пачка 7 2 602

Рукавички нiтриловi,
opHi, без пудри, М

пачка J 1 tlб
Щиток захисний
лицевий

штук 50 9 346

Респiратор БУК-3К
FРР3 без клапана

цrтук 200 6 318

комбiнезони захиснi пrтук 50 2R 95R
Пульсоксиметр штук 5

всього по роздi,тч
костюм захисний шт}к 20 7 з50

lI. 413 970
l. l С]творення мiсць' 

] безпечного
l вrдпочинку громадян

на водннх об'ектах
l

l

ii]
li]
I:*..l _

з людьмп на водi та ствоDенпя мiсшь безпечнпгл
обстеження та
оtшщеншI дtа IIJIяжу
(водного об'скту)
аварiйно-
рятувiUIьною
службою

кlлькlсть 1 6 372

укJIадення доювору
на аварiйно-
рятувальне
обслуговування

кtлькlсть l 496



Лабораторнi
бактерiологiчнi
дослiдженrrя рiчковоi
води

Обладнання
рятуваJIьного поста III
категорii

Кiноць Александрова
кк-1



Форма Ma,TpociB-

рятувмьпикiв

ПрогнозоваНа BapTicTb придбаЕцЯ матерiа.пьних цiнностей складае - 467 866 грн., з цих по poд.rx:
- 2012 piK - 244 |05 грн.:
- 202З piK- l29 3З8 грн.;
- 2024 piK -94 423 грн..

Завiдувач сектору з питань ,,"rirr""o.o захисту,
оборонноi та мобiлiзацiйrrоi роботп
апарату селищноi ради Олександр БдБЕнко


