
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
.. 

Г ' 
Про внесення змін до "Програми забезпечення техногенної ~ 

пожеж~о! безпеки в м. Бровари на період до 2010 року" , 
затверджено І РІшенням сесії міської ради від 10.06.04р. Ни 483-22-24 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Указів Президента України від 
27.01.2003 Ни 47/2003 "Про заходи щодо вдосконалення державного 
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій" та від 15.09.2003 Ни 1040/2003 "Про 
питання щодо перетворення військ Цивільної оборони України і державної 
пожежної охорони в окрему невійськову службу", 'з урахуванням 
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 
13.02.2004 Ни 62, керуючись ст. 26 п. б Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та з метою посилення протипожежного захисту 

об' єктів підприємств, установ, організацій і зміцнення матеріально
технічної бази пожежно-рятувальної служби Броварського управління 
Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій в Київській області (далі ГУ МНС України в К~ївській області), 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін", 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
, . 

1. Внести зміни до "Програми забезпечен~ T~xнoгeHHOЇ та 
пожежної безпеки в м. Бровари на період до 20 1'0 pq~ замІНИВШИ слова 
2 _ й загін Державної пожежної .. охор.~ни (2-З~О)' на слова Броварське 
управління ГУ МНС України в КИІВСЬЮИ облаСТІ. ' 

2 В зміни до "Програми забезпечення техногенної та 
. нести 010 ку" 

пожежної безпеки в м. Бровари на період до 2 ро : 
" ... . .. 

2.1. Розділ П "Фінансування Програми викласти у таюи реД8КЦІІ : 

Ф. анНЯ Програми є кошти місцевого бюджету в 
Джерелами lНансув . .. б . 

б ·шеННЯМИ міської ради про МІСЬКИ~ юд)кет на 
о сягах, передбачених РІ .' . 
відповіДНИЙ рік. \'; \:.' ' ., ' 



ООСі .. і8 



Фінавсувании ПРограми зді'" 
можливостей міського БЮ1nowrету исmo:rься, виходячи з реальвих 

виконавчим ,.УА та иого · . 
комітетом Броварської міської ради. ПРІоритетІВ, 

2.2. Пункт 2.19 ВИЮІасти у такій редакції: 

Ор~!зувати за~езпечення особового складу підрозділів пожежно
рятувальНОІ служби МІСта, Броварського управління ГУ МНС У -
у...... .... б • б . кра1НИ В 
.LUUВСЬЮИ о ласТІ засо ами lндивіДУ8JIЬНО~О захисту ДJIJI •• ... 

.... &. ГОТОВНОСТІ ДО Д1И 
У Н8Д3вичаиних ситуацUIX. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населеННJI 
міської ради, 
Броварське управління ГУ МНС 
України в Київській області 

2004 - 201 О роки 

2.3. Пункт 2.20 викласти у такій редакції : 

Вжити заходів, щодо компnектув8НlDl пунктів зв'язку частив 
підрозділів пожежно-рJIТyВ8JIЬНОЇ служби міста, Броварського управління 
ГУ МНС України В Київській області автоматичними визначииками 
номерів абонентів, цифровими реєстраторами повідомлень, системами 
безперебійного живлення апаратури, провести заміну морально 
застарілих засобів зв'язку та комп'ютерної техніки. 

Секретар 

Відділ з питань Надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населеННJI 

міської ради, 

Броварське управління ГУ МНС 
України в Київській області 

2004 - 201 О роки 



ПодаННR: 

Начальник Броварського управлїИШІ 

,~~~~~ __ М.М. Семиног 

Погоджено: 

- Заступник міського голови В.В. РудеІПСО 
~~~~~--------

Виконуюча обов'язки вачальиика 
юридичного відділу -
головний спеціаліст відділу ~ А.В. Баба-Мірзоєва 

:.--

На_ник ЗІІІ'8ЛЬІІоro ВiДДiJtY ~ "'"[_ н.І. Гmrnoх 

Голова постійної комісії з питань 
соціальио- ековоміЧИ?го та ~льтуриоro 
розвитку, бюджету, ф1В8Исів та цін 

А.В.Булка 
------~~~--~ 
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SЮВЛРСЬКЕ УПРАВJlIННЯ 

-- код 08588731 
07400 м. БроварІ" оуп. ЧсрtllXівс.IІОI'О, ІІа 

ТcnJфuc (04494) 5~S6 

..()8 .. о б 2007 р. 

М 'з0'1 't 

Поданнв 

Міеькому Гоnові 
міста Бровари 
Антоиенку в.о. 

Шановний Biнmope Олександровичу / 

Проmy Вашого ЮІОПОтa.tmJI перед сесією міської ради про розгJDJД зl\фl до " 
Програми забезпечеlПlJl техногенної та пожежної безпеки в М. Бровари ва період 
ДО 2010 року". 

, 'ІІІА- • 

з вовагою ;-

RaЧ8JJЬВВк Броварсько М.М. Сем_вог 
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