
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XV  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 вересня 2017 року                 м. Ужгород    № 746 

 

Про зміни до комплексної Програми  матеріально-технічного  

забезпечення військових формувань та удосконалення  

цивільного захисту населення на 2017-2018 роки 

 

 

Відповідно до  статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розглянувши  лист  12.07.2017 № 668 аварійно рятувального загону 

спеціального призначеня УДСНС України  у Закарпатській області, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до    комплексної Програми  матеріально-технічного  

забезпечення військових формувань та удосконалення  цивільного захисту 

населення на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради УІІ 

скликання  28 лютого 2017 року № 590, а саме: 

1.1. Викласти додаток до  рішення в частині «Розрахункова потреба у 

коштах на реалізацію Програми на 2017-2018 роки» у  новій редакції згідно з 

додатком. 

 1.2.  Четвертий та п’ятий абзац Додатку 1 до Програми «Перелік 

матеріально-технічних засобів  та оснащення необхідних для  військових 

формувань, військових комісаріатів, рятувальних загонів та комісії ТЕБ та НС» 

читати у новій редакції згідно з додатком до Програми. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Додаток  

                             до рішення XVсесії міської  

                                         ради УІІ скликання 

                                                              12.09.2017 № 746 

   

  Розрахункова потреба у коштах на реалізацію  Програми на 2017-2018  роки 

Головний розпорядник коштів Обсяг фінансування 

тис.грн. 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн. 
2017 р. 2018 р. 

Виконавчий комітет  

Ужгородської міської ради 

 650,0  600,0  1 250,0 

Департамент міського 

господарства 

 3 233,2 2 933,2  6 166,4 

Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

60,7 60,7  121,4 

Відділ охорони здоров’я 416,9 416,9  833,8 

Управління освіти 3 817,0 3 817,0  7 634,0 

Всього  8 177,8  7 827,8  16 005,6 

 

 

 

 

Секретар ради                А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  

               до Програми 

 

Перелік  

матеріально-технічних засобів  та оснащення необхідних для  військових 

формувань, військових комісаріатів, рятувальних загонів  

та комісії ТЕБ та НС 

    Заходи Виконавці  Сума 

фінансування  

тис. грн 

2017 2018 

Придбання:  акумуляторних батареїв, 

запчастин до транспортних засобів,  

повсякденний робочий одяг, черевики з 

високими берцями, надувного човна, 

водолазного гідрокостюму  та інше 

Виконком 

Ужгородської 

міської ради, 

рятувальні 

загони 

 150   100 

Усього  650 600 

 

 

 

Секретар ради                  А. Сушко 

 


