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Рішення міської ради 

Рішення міської ради від 05.12.2014 №797 «Про затвердження Положення про 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Житомирської міської ради». 

Рішення міської ради від 29.12.2016 №508 «Про затвердження міської цільової 

програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки». 

Рішення міської ради від 29.12.2016 №507 «Про затвердження Програми 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста 

Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки». 

Рішення міської ради від 09.03.2017 №564 «Про внесення змін та доповнень до 

міської цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки». 

Рішення міської ради від 09.03.2017 №565 «Про внесення змін до  Програми 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста 

Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки». 

Рішення міської ради від 25.01.2018 №917 «Про внесення змін до міської 

цільової програми «Безпечне місто» на 2017-2019 роки». 

Рішення міської ради від 25.01.2018 №918 «Про внесення змін до  Програми 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста 

Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки». 

 

Рішення виконавчого комітету 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2014 №603 «Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту міста 

Житомира та їх переліку». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2015 №726 «Про 

затвердження Положення та складу міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.09.2015 №626 «Про 

формування цивільного захисту в місті Житомирі». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2016 №23 «Про 

затвердження Положення про міську комісію з питань евакуації та Положення про 

порядок організації проведення евакуації населення в місті». 



Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1160 «Про  

внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради  від  

17.10.2014  №  603  «Про затвердження  Положення   про спеціалізовані служби 

цивільного захисту міста Житомира та їх переліку». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1161 «Про 

затвердження складу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 02.08.2017 №678 «Про 

затвердження Положення про Житомирську міську ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 02.08.2017 №679 «Про 

затвердження Положень про міську спеціальну комісію і штаб з ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2017 №1018 «Про 

затвердження складу міської комісії з питань евакуації, її оперативної групи, 

переліку та місць розміщення евакуаційних органів міста». 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.12.2017 №1199 «Про основні 

завдання цивільного захисту міста Житомира на 2018 рік». 
 

 

 

 

 

 

 

 


