
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                        

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

      РІШЕННЯ 
 

від________ №________ 
             м.Покровськ 
 

Про виділення коштів на закупівлю  

обладнання для забезпечення  

радіаційного та хімічного спостереження  

 

Розглянувши лист голови Покровської районної державної  Донецької 

області – начальника Покровської районної військової адміністрації Бондаренка А. 

від  27.04.2022 №01.1-0373-28, лист начальника 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Донецькій області Кінца В. від 29.04.2022 №50009-787, службову записку 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шабельника М.М.  щодо виниклої необхідності в придбанні обладнання для 

забезпечення радіаційного та хімічного спостереження, з метою своєчасного 

виявлення можливого застосування Російською Федерацією бойових отруйних 

речовин і забруднення довкілля радіоактивними та небезпечними речовинами, 
відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

оборону України», «Про основи національного спротиву», Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, 

керуючись ст.ст. 40,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами),  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Виділити 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області (Кінц)  

кошти з місцевого бюджету у розмірі 40 000 грн. на закупівлю наступного 

обладнання: 

1. Дозиметр – радіометр РКС-20.03 «Припять» у кількості 3 одиниці; 

2. Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР -1 у кількості 3 одиниці; 

3.Комплект індивідуальних дозиметрів КІД -1 у кількості 3 одиниці.  

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

міської ради (Порецька) здійснити фінансування в межах коштів, передбачених 

бюджетом на відповідний період. 

3. Координацію з виконання цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шабельника М.М. та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Добровольського О.О., контроль за виконанням рішення покласти на міського 

голову. 

 

Міський голова       Руслан ТРЕБУШКІН 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

Про виділення коштів на закупівлю  

обладнання для забезпечення радіаційного  

та хімічного спостереження  

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділом юридичного забезпечення діяльності міської  

          ради та її виконавчих органів ради 

 

 

Начальник відділу       В.Пишна 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    М.Шабельник 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    О.Добровольський 

 

 

Директор департаменту  

фінансово-економічної політики та  

управління активами міської ради     Ю.Порецька 

 

 

Керуючий справами виконкому  

міської ради        А.Жук 

 

 

В.о.начальника відділу з  

документообігу міської ради     О.Жихарєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконкому «Про виділення коштів на закупівлю  

обладнання для забезпечення радіаційного та хімічного спостереження»  

 

 

 

Враховуючи лист голови Покровської районної державної  Донецької 

області – начальника Покровської районної військової адміністрації Бондаренка А. 

від  27.04.2022 №01.1-0373-28, лист начальника 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Донецькій області Кінца В. від 29.04.2022 №50009-787, службову записку 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Шабельника М.М.  щодо виниклої необхідності в придбанні обладнання для 

забезпечення радіаційного та хімічного спостереження, з метою своєчасного 

виявлення можливого застосування Російською Федерацією бойових отруйних 

речовин і забруднення довкілля радіоактивними та небезпечними речовинами, 
відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

оборону України», «Про основи національного спротиву», Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись 

ст.ст. 40,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами) виникла необхідність в прийнятті рішення 

«Про виділення коштів на закупівлю обладнання для забезпечення радіаційного та 

хімічного спостереження». 

 

 

 

  

Начальник відділу юридичного забезпечення  

діяльності міської ради та її виконавчих органів ради   В.Пишна 

 
 

 

 

 
 


