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Про внесення змін і доповнень до Програми
економічного і соціального розвитку
Компаніївського району на 2016 рік
Розглянувши подані районною державною адміністрацією зміни і
доповнення до Програми економічного та соціального розвитку
Компаніївського району на 2016 рік, на підставі статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до Напряму 2.С. «Забезпечення комфортного та
безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання» до розділу 7 «Підтримка армії, військовослужбовців та населення,
яке постраждало від окупації та проведення атитерористичної операції»
Програми економічного і соціального розвитку Компаніївського району на 2016
рік, затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року № 31, а
саме:
пункт 3 «Основні завдання» доповнити підпунктом 9 такого змісту:
забезпечення виконання на належному рівні заходів із цивільного захисту
населення, мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі, надання підтримки
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України;
сприяння вирішенню питань, пов`язаних із задоволенням соціальнопопутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних Сил
України, Національної гвардії України,;
пункт 4 «Ресурсне забезпечення» доповнити абзацом наступного змісту:
надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством,
пально-мастильними матеріалами, матеріалами та матеріально-технічними
засобами, проведення робіт з реконструкції та ремонту приміщень, в яких
розміщуються військові частини.

2. Внести доповнення до Напряму 2.С. «Забезпечення комфортного та
безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання» розділу 4 «Підвищення ефективності системи соціального захисту
населення» п.п. 3 «Основні завдання» наступного змісту: сприяння діяльності
управління соціального захисту населення райдержадміністрації в частині
якісного та своєчасного виконання норм Законів України в сфері соціального
захисту населення, створення відповідних умов праці для працівників
управління, та п.п. 4 «Ресурсне забезпечення» доповнити наступним змістом:
забезпечення пожежної безпеки управління соціального захисту населення
райдержадміністрації , а саме:
- проведення обробки дерев’яних елементів покрівлі сертифікованим
вогнезахисним розчином
- обладнання будівлі пристроями від прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ БВ.2.5-38:2008
«Інженерне обладнання будинків і споруд» ;
- обладнання будівлі системою пожежної сигналізації ;
- заміну вхідних дверей до приміщення архіву, серверної виконати
протипожежними ІІ-го типу ;
- проведення
замірів
опору
ізоляції
електромережі
та
електроустаткуванняпроведення обробки дерев’яних елементів
покрівлі сертифікованим вогнезахисним розчином.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.
Голова районної ради
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