
   
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

   Шостої   сесія 

 

28.01.2021                                         Летичів                                                № 3  
 

 

Звіт про виконання  Програми 

підтримки громадської організації 

«Пожежні-добровольці Летичівської 

ОТГ» на 2019-2020 роки 

 

  

 Розглянувши інформацію  про виконання Програми підтримки 

громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-

2020 роки,   селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1.Інформацію про виконання Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки  

взяти до відома (додається). 

 

         2.Зняти з контролю рішення сімдесят восьмої сесії селищної ради від 25 

жовтня 2019 року № 12 «Про затвердження  Програми підтримки 

громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-

2020 роки як таке, що виконано або термін виконання якого закінчився. 

 

 

 

Селищний голова  Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток 1 

           до рішення    селищної ради 

від   28   січня  2021 року  № 3 

 

Звіт (пояснювальна записка) 

про виконання  Програми підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

 

 
         На виконання Програми підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки проведено наступну 

роботу: 

 -Взято участь та виконано умови  усіх етапів Проекту «Створення 

ефективної системи цивільного захисту в ОТГ».  Реалізовано усі Проектні 

зобов»язання. Створено добровільну пожежну команду з 12 чол. Отримано 

перемогу у Проекті та від Польських партнерів отримано  4 комплекти 

бойового одягу для членів ДПК та медичну сумку для надання першої 

домедичної допомоги. 

 

     -Проведено обов"язкове соціальне страхування членів ДПК; 

    -проведено практичні відпрацювання на манекені та з допомогою 

зовнішнього автоматичного дефибрилятора навиків по наданню першої 

домедичної допомоги та проведенню серцево-легеневої реанімації;  

    -рішенням селищної ради добровольців звільнено від плати за землю на 

2020 рік; 

    -рішенням селищної ради затверджено Програму підтримки громадської 

організації "Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ на 2019-2020 роки"; 

    - пожежний автомобіль ГАЗ 66, який ДСНС визначив для передачі в ДПК 

знаходиться на збереженні в 15 ДПРЧ; 

    -закуплено усе необхідне оснащення для роботи добровольців (пожежні 

рукави,стволи, помпа, діелектричне оснащення, маски для роботи в 

задимленому приміщенні, пожежна драбина тощо. 

     -закуплено засоби для надання першої домедичної допомоги, стенди, 

брошури, літературу, навчальний  манекен для проведення добровольцями 

профілактичної роботи з населенням; розроблено "алгоритм дій 

добровольців". 

     - організовано навчальну поїздку для добровольців до добровільних 

пожежних команд Миляцької ОТГ Рівненської області. 

Проводяться роботи по ремонту пожежного депо . 

 

 



Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми «Програми підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

 
за 2020 рік 

  

1. ____01____   Летичівська селищна рада   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. _________   ГО «Пожежні-добрвольці Летичівської ОТГ»    

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

3. _________   Рішення сімдесят восьмої сесії селищної ради від 25 жовтня 2019 

року № 12 «Про затвердження  Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-

2020 роки 
_________________________________________________ 

  

  КФКВ   найменування програми, 

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження 

  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

«Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

 
 (назва програми) 

   

№ 

з

/

п 

  

За

хі

д 

  

Головний ви

конавець та 

строк викона

ння заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцев

ий 

бюдже

т 

районний, 

міський 

(міст 

обласного п

ідпорядку-

вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти 

не 

бюджет-

них 

джерел 

місц

евий 

бюд

жет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного п

ідпорядку-

вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти небюдж

етнихджерел 



  етап виконання 

1 
81

30 

ГО 

«Пожежні-

добрвольці 

Летичівсь-

кої ОТГ» 

59736 59736    59733  59733    

  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

         

  
 

 

 

 


