УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 03.02.2017р.

м.Яремче

№24-р

Про виділення
коштів
Відповідно до листа обласної державної адміністрації від 2 лютого
2017 року №96/0/2-17/01-136 з метою надання допомоги мешканцям міста
Авдіївки Донецької області, які постраждали внаслідок артилерійських та
ракетних обстрілів з боку російських бойовиків, та враховуючи звернення
Донецької обласної адміністрації до обласних державних адміністрацій від
2 лютого 2017 року №06/21-0198 «Про надання допомоги постраждалому
населенню м. Авдіївка»:
1.Фінансовому
управлінню
міськвиконкому
(Бойчук
Г.П.)
профінансувати міськвиконком
в сумі 14397,00 (чотирнадцять тисяч
триста дев’яносто сім гривень) для придбання матеріальних цінностей
для відновлення життєдіяльності в м. Авдіївка та забезпечення
постраждалого населення за рахунок коштів передбачених в міському
бюджеті на виконання «Програми мобілізаційних заходів і цивільного
захисту та заходів з територіальної обороноздатності Яремчанської
міської ради на 2017-2021 роки» , затвердженої рішенням міської ради
від 08.11.2016р. №145-9/2016 згідно затвердженого кошторису (додається).
2. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного
захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи
міськвиконкому
(П.Савчук) передати матеріальні цінності аварійно-рятувальному загону
спеціального призначення УДСНС України в Івано-Франківській області (м.
Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 92)
для
централізованого
відправлення в зону надзвичайної ситуації .
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
першого заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено
Перший заступник
міського голови
________ Т.В.Клим’юк
«___»___________2017р.

КОШТОРИС
витрат, для придбання матеріальних цінностей з метою надання
допомоги мешканцям міста Авдіївки Донецької області, які
постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку
російських бойовиків
Матеріальні цінності:
1. Буржуйка

3700,00

2. Бензопила

2500,00

3. Кутова шліфувальна машина

980,00

4. Рубероїд

228,00

5. Перфоратор

2034,00

6. Штапік

195,00

7. Цвяхи 70, 80, 100-мм

645,00

8. Ключ трубний

115,00

9. Фонарик (великий)

500.00

10. Тенти

1320.00

11. Ключі газові

830.00

12. Термоси 5 літрів

1350.00

Всього

14397,00 грн.

Чотирнадцять тисяч триста дев’яносто сім гривень 00 копійок

Начальник відділу НС та ЦЗН,
оборонної та мобілізаційної роботи
міськвиконкому
Начальник відділу обліку та
звітності міськвиконкому

Петро Савчук
Іванна Стефанюк

