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Про районну цільову програму забезпечення
мінімально достатнього рівня безпеки населення
і територій Слов'янського району від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
на 2018-2020 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
пунктом 4 частини 1 статті 19 Кодексу
цивільного захисту України, у відповідності до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 10 травня 2018 року №592/5-18
«Про затвердження Програми
забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій
області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2018-2020 роки», розглянувши лист райдержадміністрації від 31.07.2018 року
№01-55-469, враховуючи висновки постійних депутатських комісій з питань
соціального та економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів,
управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району,
регуляторної та інвестиційної політики,торгівлі, послуг
та розвитку
підприємництва та з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою, агропромислового розвитку, регулювання земельних відносин,
екології та охорони навколишнього середовища, транспорту та зв’язку,
реформування місцевих територіальних громад та розвитку територій ,
Слов’янська районна рада,ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову програму забезпечення мінімально достатнього
рівня безпеки населення і територій Слов’янського району від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки (далі –
Програма), що додається.
2.

3. Слов’янській районній державній адміністрації /Данилюк/ при формуванні
районного бюджету на відповідний рік та підготовці пропозицій щодо
внесення змін до нього передбачати кошти для виконання зазначених
Програмою заходів, виходячи з можливостей районного бюджету.
4. Рішення районної ради від 21.02.2018 №7/24-450 «Про цільову соціальну
Програму щодо зміцнення захисту населення, території та об’єктів
Слов’янського району від пожеж та їх наслідків шляхом покращення
матеріально-технічної бази 6 державного пожежно-рятувального загону ГУ
ДСНС України у Донецькій області на 2018 рік» вважати таким, що втратило
чинність.
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську
комісію районної ради з питань з питань соціального та економічного
розвитку, планування, бюджету і фінансів, управління спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ району, регуляторної та інвестиційної
політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва /Бондаренко/.

Голова районної ради

К.Г.Черніков

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради
від__________№__________
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Додаток 1. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми
забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення
і територій Слов'янського району від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки.
Додаток 2. Фінансове забезпечення заходів районної цільової програми
забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки
населення і територій Слов'янського району від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2018-2020 роки
Додаток З. Розшифровка реалізації районної цільової програми забезпечення
мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій
Слов’янського району від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018-2020 роки.
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1. Паспорт районної цільової програми
забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення
і територій Слов'янського району від надзвичайних
5
ситуацій техногенного та природного характеру
на 2018-2020 роки.
Ініціатор
1
розроблення Програми

Слов’янська районна державна адміністрація

Дата,
2 номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми

Кодекс
цивільного
захисту
України,
Стратегія розвитку Донецької області на
період
до
2020
року,
затверджена
розпорядженням
голови
облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 21
червня
2016 року №498, План заходів з реалізації у
2018-2020
роках
Стратегії
розвитку
Донецької області на період до 2020 року,
затверджений
розпорядженням
голови
облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 27
січня року №90, розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 10
травня 2018 року №592/5-18
«Про
затвердження
Програми
забезпечення
мінімально достатнього рівня безпеки
населення
і
територій
області
від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018-2020 роки»
Відділ з питань цивільного захисту,
мобілізаційної
та
оборонної
роботи
райдержадміністрації
6 Державний пожежно-рятувальний загін
Головного управління ДСНС України у
Донецькій області
Відділ з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи
райдержадміністрації
6 Державний пожежно-рятувальний загін
Головного управління ДСНС України у
Донецькій області
2018-2020 роки
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2

Розробник
3
Програми
3
Співрозробники
4
програми
4

5

Відповідальний
5
виконавець Програми
Учасники
6
Програми

6
Термін
7
реалізації Програми

7
8

Перелік
8
місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми

2.

Районний бюджет, інші джерела, не
заборонені чинним законодавством України

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією.
2. Організаційний супровід і контроль виконання Програми здійснюватиме
відділ з
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питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації
/Драган/.
3. Виконавцем Програми є Слов’янська райдержадміністрація, яка надає до районної
ради звіт про використання коштів,
виділених на забезпечення мінімально
достатнього рівня безпеки населення і територій Слов'янського району від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки.
1.

ВСТУП
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і
територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2018 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена відділом з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації, 6 Державним пожежнорятувальним загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області (далі –
6ДПРЗ).
В основу Програми покладені положення Кодексу цивільного захисту України,
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 21 червня 2016 року №498, Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020року, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.
Програма визначає основні цілі і завдання розвитку територіальної підсистеми
єдиної системи цивільного захисту з питань попередження і оперативного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і
територій Слов'янського району від них до 2020 року.
Програма заснована на показниках техногенно-природної небезпеки району,
заходах державного регулювання, спрямованих на забезпечення захисту населення і
територій, а також тенденціях вирішення питань попередження та реагування за період
2002 - 2017 роки.
Програмою передбачені заходи, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок
власних ресурсів Слов'янського району та інших джерел у відповідності до чинного
законодавства.
1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Донецька область переживає сьогодні надзвичайно складний період свого
розвитку. Системна криза в економіці, енергетиці, реальному секторі вимагає рішучих дій

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на основі
ретельного аналізу наявних проблем, забезпечення послідовності в реалізації реформ, а
також оцінювання їх наслідків.
Збройний конфлікт на території області загострив проблеми не лише економічного
і соціального характеру, але й поставив під загрозу базову потребу кожної людини безпеку життєдіяльності.
Внаслідок проведення бойових дій на території області неодноразово зазнавали і
продовжують зазнавати пошкодження житлові будинки, будівлі та споруди нежитлового
призначення, відбуваються раптові відключення систем життєзабезпечення (водо-,
електро-, газо- та теплопостачання) населених пунктів та окремих суб’єктів
господарювання, включаючи хімічно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної
небезпеки. Порушено на тривалий час нормальні умови життєдіяльності понад 55 тис.
7 цього, відновлення
населення, яке проживає у 22 населених пунктах області. Крім
пошкоджених об’єктів та систем життєзабезпечення, розташованих вздовж лінії
зіткнення, ускладнюється неможливістю безпечного доступу спеціалістів до виконання
ремонтно- відновлювальних робіт через проведення активних бойових дій.
Частину території області забруднено вибухонебезпечними предметами через
обстріли населених пунктів та мінування багатьох об’єктів водо-, електро-, газо- та
теплопостачання,
соціальної
інфраструктури,
земель
сільськогосподарського
призначення, акваторій водних об’єктів.
У зв’язку з втратою контролю над частиною території області змінилися умови
функціонування мережі автомобільних доріг, порушені логістичні зв’язки, втрачено
частину системи захисту населення на випадок загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій, включаючи елементи оповіщення, моніторингу та реагування на них; на
території області, непідконтрольній українській владі, залишилась переважна більшість
запасів регіонального та місцевих матеріальних резервів, а також спеціальної, інженерної
техніки, пожежного устаткування тощо.
Населення, об’єкти господарювання та територія області продовжують перебувати
під значним негативним впливом уражаючих чинників природного, соціального,
техногенного та воєнного походження, які призводять до виникнення надзвичайних
ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов
життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища, значних
економічних збитків.
Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері
визначаються природними особливостями території області, несприятливими наслідками
недотримання норм і правил безпечного провадження господарської діяльності та
глобальних змін клімату.
В техногенній сфері рівень небезпеки посилюється високим рівнем фізичного та
морального зносу основних засобів, обмеженим фінансуванням заходів безпеки,
недостатнім матеріально-технічним оснащенням органів управління та сил реагування на
надзвичайні ситуації, недосконалістю технологічних процесів, що застосовуються у
багатьох галузях промисловості, недостатністю можливостей держави і регіону у сфері
розвитку й реконструкції виробництва з дотриманням сучасних вимог безпеки. Великий
обсяг транспортування, зберігання й використання небезпечних (шкідливих) речовин,
матеріалів та виробів, значне накопичення відходів виробництва та життєдіяльності й
інші техногенні фактори також суттєво впливають на рівень загрози виникнення
надзвичайних ситуацій.
Діяльність системи цивільного захисту, як складової забезпечення природнотехногенної та соціальної безпеки, орієнтована на зниження ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення.
В результаті послідовної реалізації заходів регіональних Програм запобігання та

реагування на надзвичайні ситуації техногенного І природного характеру на 2002-2005
роки та на 2006-2009 роки, затверджених рішеннями обласної ради від 22 березня 2002
року № 3/25-617, 22 грудня 2005 року № 4/31-747 відповідно, Програм забезпечення
мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2010-2013 роки та на 2014-2017 роки,
затверджених рішеннями обласної ради від 14 травня 2010 року № 5/28-876, 14 листопада
2013 року № 6/25-620 відповідно, створені передумови щодо зниження ризику
виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення та готовності
територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням.
Значно вплинула на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій надана
області у 2014 - 2017 роках міжнародна технічна та гуманітарна допомога.
8 ряд проблем у сфері
Незважаючи на досягнуті певні позитивні результати, значний
захисту населення і територій залишаються невирішеними, зберігається високий ризик
виникнення на території області та Слов'янського району надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, а саме:
Реальна чисельність спеціалізованих аварійно-рятувальних підрозділів, їх
технічне і матеріальне забезпечення не досягли оптимального рівня для адекватного
реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для району.
Аварійно-рятувальні засоби, плавзасоби, пожежна та спеціальна техніка
підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій області мають значну зношеність та
потребують модернізації і дооснащення.
Недостатня кількість пожежно-рятувальних підрозділів та значна відстань від них
до населених пунктів району, приводить до неможливості своєчасного прибуття до місця
події. Потребують створення та оснащення Центри безпеки громадян, додаткові місцеві
пожежні команди (аварійно-рятувальні команди) у відповідності до існуючих нормативів.
Резервів матеріально-технічних засобів на місцевому та обласному рівнях
накопичено недостатньо, що не забезпечить своєчасне відновлення нормальної
життєдіяльності населення, яке може постраждати внаслідок ймовірних надзвичайних
ситуацій.
Захисні споруди цивільного захисту не забезпечують достатнє укриття
непрацюючого населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у населених
пунктах району.
Пункти управління системи цивільного захисту не готові до управління з них
проведенням заходів в умовах особливого періоду. Потребують заміни обладнання систем
життєзабезпечення, модернізації - вузол зв’язку.
Засоби індивідуального захисту наявні у недостатній кількості - недостатнє
фінансування, органами місцевого самоврядування заходів щодо забезпечення засобами
захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні
хімічного забруднення.
Одночасне виконання превентивних заходів з попередження надзвичайних
ситуацій у повному обсязі неможливе, враховуючи потребу у багатомільйонних витратах
на зазначені цілі.
У зв’язку з децентралізацією бюджетів та різною балансовою належністю об’єктів,
що потребують фінансування, не всі заходи можливо профінсувати за рахунок коштів
обласного бюджету.
Необхідно при мінімальних економічних витратах забезпечити своєчасний захист
населення шляхом здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, своєчасного оповіщення органів управління та
населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, накопичення матеріальнотехнічних засобів в резервах всіх рівнів, технічного переоснащення органів управління та

сил цивільного захисту, якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, що в умовах
несприятливих прогнозів зведе до мінімуму матеріальні та фінансові збитки та людські
втрати.
2. Головна мета та основні завдання Програми
Головною метою Прогарами є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки
населення і територій Слов'янського району та ефективних дій щодо попередження і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації
пожеж і рятування людей.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні основні завдання:
І. З розвитку єдиної системи цивільного захисту, для чого виконати заходи з:
- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації шляхом збільшення
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закладки матеріально-технічних засобів в місцеві резерви для попередження,
ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення;
- приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для
використання за призначенням, обладнання найпростіших укриттів;
- забезпечення засобами індивідуального захисту;
- розвитку систем оповіщення, зв’язку, інформації, управління шляхом облаштування
та матеріально-технічного оснащення районного запасного пункту управління
райдержадміністрації;
- підтримки
безперебійного
функціонування
та
експлуатаційно-технічного
обслуговування регіональної системи оповіщення населення про загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій;
- технічного переобладнання та реконструкції регіональної системи оповіщення
населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
- створення місцевих систем автоматизованого оповіщення;
- встановлення додаткових гучномовців та сирен;
- впровадження системи автоматизованого виклику для інформування осіб керівного
складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту та її ланок, аварійно-рятувальних служб області;
- навчання та інформування населення щодо порядку дій при виникненні надзвичайної
ситуації (небезпечної події) або її загрозі;
- функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту;
- удосконалення учбово-матеріальної бази консультаційних пунктів з питань
цивільного захисту;
- пропаганди знань з питань цивільного захисту;
- створення умов для забезпечення безпеки населення та територій обєднаних
територіальних громад шляхом створення центрів безпеки громадян,
ІІ. З технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту, для
чого виконати заходи з:
- технічного переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту шляхом закупівлі пожежної, рятувальної та автомобільної техніки,
обладнання, приладів, інструментів, засобів зв’язку, індивідуального захисту органів
дихання та шкіри, захисного одягу, витратних матеріалів, тощо;
Реалізація програмних заходів дозволить знизити бюджетні витрати на ліквідацію
надзвичайних ситуацій та їх наслідків, зменшити середньорічні збитки населення від їх
негативного впливу і витрати на компенсацію постраждалим, створювати додаткові
умови для подальшого економічного і соціального розвитку району.
Це уявляється важливим ще й тому, що витрати на реалізацію таких заходів
майже у 15 разів менше витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

3.

Шляхи і засоби розв’язання проблем

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних
програмних заходів (додаток 1).
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
райдержадміністрації з урахуванням коштів, які щорічно виділяються на реалізацію
Програми, уточнює заходи, проміжні терміни їх виконання та обсяги фінансування.
Технічні проекти, які розробляються на виконання програмних заходів,
узгоджуються відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
райдержадміністрації та 6ДПРЗ Головного управлінням ДСНС України у Донецькій
області.
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4. Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання Програми становить 970,0
тис.грн. (додаток 2).
Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються бюджетом
Слов'янського району.
Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей
районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальне керівництво та контроль за ходом реалізації Програми здійснює відділ з
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи райдержадміністрації та
надає районній раді інформацію про хід виконання завдань Програми у встановлені
терміни.
Контроль за використанням бюджетних коштів, направлених на забезпечення
виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним
законодавством.
Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
райдержадміністрації та 6 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Донецькій
області надають облдержадміністрації у встановленому порядку звіти про хід виконання
Програми.
6. Очікувані результати
В результаті виконання Програми в Слов'янському районі буде забезпечено
належний рівень безпеки населення і територій району, підготовлені мобільні,
професійні, достатньо укомплектовані органи управління та сили територіальної
підсистеми єдиної системи цивільного захисту.
Виконання заходів програми дозволить при дефіциті ресурсів сконцентрувати їх на
головних напрямах, визначених Програмою, забезпечити стабільне підвищення
готовності протидії надзвичайним ситуаціям, підготовку до дій при їх виникненні,
створення матеріальних резервів для організації ліквідації їх наслідків, зменшити збитки
від негативного впливу надзвичайних ситуацій та витрати на компенсацію постраждалим
та створення додаткових умов для подальшого економічного і соціального розвитку
району.

Начальник відділу з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної
роботи райдержадміністрації

О.І.Драган
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Додаток 1
Напрями діяльності
та заходи районної цільової програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки
населення і територій Слов'янського району від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018-2020 роки.
№
Роки
Примітки
зПоказники

Всього

2018

2019

2020

/п

1.

2.

3.

Удосконалення
системи
реагування
на
надзвичайні
ситуації
Фінансування
заходів
щодо
надання шефської
допомоги
військовим
частинам
ЗСУ,
Національної
гвардії України та
Державної
прикордонної
служби України, а
саме
військовій
частині 3035
(у разі потреби)
Технічне
переоснащення
підрозділів
оперативнорятувальної
служби цивільного
захисту
Загалом, тис.грн.

20,0

Бюджет
Слов’янського району та
інші джерела, не заборонені
чинним законодавством

20,0

Бюджет
Слов’янського району та
інші джерела, не заборонені
чинним законодавством

60,0
20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

Бюджет
Слов’янського району та
інші джерела, не заборонені
чинним законодавством
850,0
970,0

250,0
290,0

300,0 300,0
340,0 340,0

Додаток 2
Фінансове забезпечення заходів
Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Слов’янського району від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки
Найменування
завдання
1

Найменування показників
виконання завдання
2
Розділ 1. Розвиток єдиної1системи цивільного захисту

усього
3

Значення показників
у тому числі за
роками
2018
2019
2020
4

1.1.Удосконалення системи
реагування на надзвичайні
Паливно-мастильні матеріали, % від кількості за номенклатурою:
60
20
ситуації
1.2. Фінансування заходів
щодо надання шефської
допомоги
військовим
частинам
ЗСУ,
Національної
гвардії
Покращення
соціально-побутових
проблем
військовослужбовців,
60,0
20,0
України
та
Державної налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва
прикордонної
служби
України, а саме військовій
частині
3035
(у
разі
потреби)
Розділ 2. Технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту
Зміцнення матеріально-технічної бази 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Донецькій області
250,0
2.1.Технічне переоснащен- Придбання паливно-мастильних матеріалів
ня підрозділів оперативно- Придбання компресору для заправки балонів повітрям
850,0
рятувальної
служби Придбання форменного одягу
цивільного захисту
Придбання пожежно-рятувального обладнання
Придбання захисного спорядження
Придбання аварійно-рятувального обладнання і

5

6

20

20

20,0

20,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

Додаток З
Розшифровка
реалізації програмних заходів Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Слов’янського
району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки.
№
/п

з

Сума, запланована для придбання,
тис. грн.
у тому числі
місцевий
інші
Всього

Показники

1

3

2

бюджет
4

Обгрунтування

джерела
5

6

Розділ І. Розвиток єдиної системи цивільного захисту
Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації
120,0
120,0
закладки
Підвищення

1.1.

збільшення
1Проведення
матеріально-технічних засобів у місцевий
резерв
для
попередження,
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
та
життєзабезпечення
постраждалого
1 Паливно-мастильні матеріали:
населення:
- бензин (2000 л х 30,0 грн. = 60,0 тис. гри.)

1
1.2.

60,0

60,0

60,0

60,0

Фінансування заходів щодо надання шефської
допомоги військовим частинам ЗСУ, Національної
гвардії України та Державної прикордонної служби
України, а саме військовій частині 3035 1

рівня
готовності
до
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій,
відновлення
нормальної
життєдіяльності
постраждалого
населення.
Забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
місцевого рівня.
Для забезпечення
оперативної заправки техніки та
засобів малої механізації при запобіганні, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру.
Покращення
соціально-побутових
умов
військовослужбовців, налагодження ефективного
цивільно-військового співробітництва

Розділ 2. Технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту
1
850,0
850,0
Забезпечення готовності до виконання аварійно Технічне
переоснащення підрозділів оперативно2.1.
рятувальних робіт
рятувальної служби цивільного захисту
1
2.2.

Зміцнення матеріально-технічної бази 6 ДПРЗ ГУ
ДСНС України у Донецькій області.

850,0

850,0

Забезпечення готовності до виконання аварійно рятувальних робіт

1

1

