
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2015 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
Про  комплексну  Програму розвитку  
та удосконалення цивільного захисту 
 в м. Ужгород  на 2016-2018 роки     
 
 
 Відповідно до статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 
Україні», підпункту  4 пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 
постанови Кабінету Міністрів України від від 17 червня 2015 р. № 409 "Про 
затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", на виконання 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
27.08.2015 № 280 "Про Регіональну програму розвитку та удосконалення 
цивільного захисту Закарпатської області на 2016- 2018 роки", виконком  
міської ради ВИРІШИВ: 
  
 1.Погодити Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту в 
м.Ужгород на 2016-2018 роки з подальшим  внесенням на розгляд сесії міської 
ради  (додається ) . 
 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                                       Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



ПОГОДЖЕНО         
                                                         Рішення  виконкому 

                                                                         ____________ №____ 
 

ПРОГРАМА 
 розвитку та удосконалення цивільного захисту 

 в м. Ужгород  на 2016-2018 роки   
 

1. Паспорт Програми 
Ініціатор  
розроблення 
Програми 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи виконкому 
Ужгородської міської ради,Ужгородський міськрайвідділ 
управління ДСНС України у Закарпатській області 

Розробник 
Програми 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи виконкому 
Ужгородської міської ради 

Підстава для 
розроблення  
Програми 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету 
Міністрів України від від 17 червня 2015 р. № 409 "Про 
затвердження Типового положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій", розпорядження голови Закарпат-
ської обласної державної адміністрації 27.08.2015 № 280  
"Про Регіональну програму розвитку та удосконалення 
цивільного захисту Закарпатської області на 2016- 2018 роки" 

Головний 
розпорядник 
коштів 
Програми 

Виконком Ужгородської міської ради; управління освіти; 
відділ охорони здоров`я; управління  у справах культури, 
спорту, сім`ї та молоді; департамент міського господарства 

Відповідальний 
виконавець 
Програми 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи виконкому 
Ужгородської міської ради 

Учасники 
Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради; управління 
освіти; відділ охорони здоров`я; управління  у справах 
культури, спорту, сім`ї та молоді; департамент міського 
господарства; Ужгородський міськрайвідділ Управління 
ДСНС України у Закарпатській області; відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи  

Термін 
реалізації 
Програми 

Протягом трьох років (2016-2018 роки) 

Перелік бюдже-
тів, які беруть 
участь у вико-
нанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг 
фінансування, 
всього  тис. грн. 

25 847,6 
 

у тому числі за 
рахунок коштів  

 



бюджету міста 
тис.грн 

23 971,6 

спецкоштів 
тис.грн 

1 876 

інших коштів 
тис.грн 

- 

 
2.Загальні положення 

 Дана Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері 
охорони життя і здоров"я  людей, національного багатства і навколишнього 
природного середовища відповідно до Кодексу цивільного захисту України та 
Регіональної програми розвитку і удосконалення цивільного захисту 
Закарпатської області на 2016-2018 роки  затвердженої розпорядженням голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації 27.08.2015 № 280. 

 
3.Мета  Програми 

 Головна мета Програми - підвищення рівня захисту життя і здоров"я 
громадян  від пожеж, підтримка належного рівня пожежної безпеки на об"єктах 
і території міста, створення необхідних умов для проведення першочергових 
аварійно-рятувальних робіт, вирішення проблемних питань матеріально-
технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів міста. 
  

4. Управління Програмою та контроль за її виконанням 
 Головними розпорядниками коштів визначити: виконком Ужгородської 
міської ради; управління освіти; відділ охорони здоров`я;  управління  у 
справах культури, спорту, сім`ї та молоді;  департамент міського господарства.  
 

5. Ресурсне забезпечення Програми 
 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
міського бюджету, призначених на виконання цієї Програми на 2016-2018 роки. 
 Обсяг коштів, які  пропонується залучити на виконання Програми складає 
25 847,6 тис.грн. 

 
6. Обгрунтування шляхів і засобів розв"язання проблеми, строки 

виконання завдань та заходів Програми 
 Програма передбачає комплексне розв"язання проблем у сфері 
протипожежних заходів, системи оповіщення та забезпечення засобами 
індивідуального захисту органів дихання, відновлювання захисних споруд 
(сховищ), які знаходяться на балансі Ужгородської міської ради. 
  Програма створить умови для виконання вимог законодавчих документів 
у сфері цивільного захисту. 

 
7. Координація та контроль за виконанням Програми 

 Контроль за виконанням Програми  здійснюється виконкомом 
Ужгородської міської ради і  відділом оборонної та мобілізаційної роботи.  
 Відповідальними за надання звітних матеріалів про виконання Програми 
є :  управління освіти; відділ охорони здоров`я; управління  у справах культури, 
спорту, сім`ї та молоді; департамент міського господарства; Ужгородський 



міськрайвідділ Управління ДСНС України у Закарпатській області; відділ 
оборонної та мобілізаційної роботи . 
 

8. Бюджет та фінансування Програми 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету та інших джерел, що не заборонені законодавством. 
 
Розрахунок потреби коштів на реалізацію Програми на 2016-2018 роки 

Обсяг фінансування 
тис.грн. 

Головний розпорядник коштів 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Загальний 
обсяг 

фінансвання 
тис.грн. 

Виконавчий комітет  
Ужгородської міської ради 

1042,6 1409,3 1712,3 4164,2 

Департамент міського 
господарства 

2933,2 2933,2 2933,2 8799,6 

Управління у справах 
культури,спорту,сім"ї та молоді 

60,7 60,7 60,7 182,1 

Відділ охорони здоров"я 416,9 416,9 416,9 1250,7 

Управління освіти 3817 3817 3817 11451 

Всього 8270,4 8637,1 8940,1 25 847,6 
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