
 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від    21   грудня  2021 року                                                          №636 

 

 Про внесення змін до рішення сесії  

 від 21.04.2021 року №262 «Про затвердження  

 Програми захисту населення і територій 

 Рафалівської селищної ради Вараського району 

 Рівненської області від надзвичайних ситуацій 

 та забезпечення організації заходів пожежної,  

 техногенної безпеки та цивільного захисту 

 на 2021-2025 роки» 

 

Відповідно до частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статті 26 Закону 

України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних 

цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, а також зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки 

населення і захищеності територій від їх наслідків, покращення протипожежного захисту 

підприємств, установ, організацій і населених пунктів селищної ради, враховуючи лист 6 

Державного пожежно – рятувального загону ГУ ДСНС у Рівненській області від 25.10.2021 

року № 205,  Рафалівська селищна рада 

                                                  ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни у рішення сесії від 21.04.2021 року №262 «Про затвердження Програми захисту 

населення і територій Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області від 

надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту на 2021-2025 роки», у частині фінансового забезпечення Заходів виклавши 

пункт 5 у новій редакції: 

 

 

 

 

5. Проведення матеріально-технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту  

Закупівля техніки, 

мотопомп, інструменту, 

обладнання засобів зв’язку 

та освітлення, спеціального, 

захисного одягу та взуття, 

Кошти 

 тис. грн. 

500 100 100 100 100 100 Голова ОТГ, 

виконавчий 

комітет ради, 

ДПРЗ-6 ГУ 

ДСНС 

Бюджет 

ОТГ 



особистого спорядження 

рятувальників, пожежних 

рукавів 

України у 

Рівненській 

області 

Закупівля паливо-

мастильних матеріалів та 

засобів гасіння пожеж 

Кошти 

 тис. грн. 

500 100 100 100 100 100 Голова ОТГ, 

виконавчий 

комітет ради, 

ДПРЗ-6 ГУ 

ДСНС 

України у 

Рівненській 

області 

Бюджет 

ОТГ 

 Орієнтовни

й обсяг 

фінансуван

ня 

Всьог

о 

2021 2022 2023 2024 2025   

 

      Виконавчий комітет селищної  ради 

      2021-2025 роки» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, протидії та  запобігання корупції, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, підприємництва та  

сфери послуг (Галина ЧУГАЙ). 

 

 

Селищний голова                                                                      Василь СОВГУТЬ 

 

 

 


