
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XХIII позачергова сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 листопада 2022 року         № 3820 

м. Бібрка 

 

Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки на 2022 рік та внесення змін до Програми комплексного розвитку територій 

Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки 

Керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, Земельним кодексом України, п. 22 ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 88 Закону України «Про 

правові засади цивільного захисту», Закону України «Про землеустрій», рішеннями Бібрської 

міської ради № 2596 від 10.12.2021 р. «Про затвердження Порядку розроблення місцевих 

(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання», № 32 від 

23.12.2020 р «Про затвердження програм Бібрської міської ради на 2021-2022 роки», враховуючи 

листа Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській 

області 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області № 10-3744/58 від 27.10.2022 р. та 

заслухавши інформацію міського голови Бібрської міської територіальної громади, Бібрська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2022 

рік, (надалі - Програма), згідно додатку 1. 

2. Внести зміни у п. 8 Паспорту Програми комплексного розвитку територій Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки замінивши визначення «Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у 2021 році – 1 039,6 тис. гривень, у 2022 

році в межах бюджетних призначень, визначених рішенням про місцевий бюджет на відповідний 

бюджетний період» на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього у 2021 році – 1 039,6 тис. гривень, у 2022 році – 412,1 тис. гривень». 

3. Фінансування Програм проводити в межах асигнувань, затверджених у місцевому бюджеті 

Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням внесених змін. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з економічних питань, 

фінансів та бюджету. 

 

 

Бібрський міський голова ____________________________ Гринус Р.Я. 


