
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                    Ужгород                               № 64 

 

 

Про Програму підтримки Управління  

державної служби України з надзвичайних  

ситуацій у Закарпатській області на 2021 рік 

 

 

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України та  

керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист Управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області 04.01.2021 № 5201-

39/5225,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки Управління ДСНС України у 

Закарпатській області на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л. М.) 

здійснювати фінансування Програми в межах коштів, затверджених  

бюджетом міста на 2021 рік. 

3. Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити 

виконавчий комітет Ужгородської міської ради. 

4.  Відповідальним виконавцем Програми та розпорядником коштів 

визначити  Управління ДСНС України у Закарпатській області.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

  

 

Міський голова                  Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Додаток  

 до рішення   ІІ сесії 

 міської ради VIII скликання 

 02.02.2021 № 64 

                                                               

                                

ПРОГРАМА 

підтримки Управління ДСНС  України  у Закарпатській області на 2021 рік 

 

 

1. Паспорт Програми  

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління   ДСНС    України   у 

Закарпатській області 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

Наказ   МВС    України   від 07.10.2014 

№ 1032 «Про затвердження Порядку 

організації внутрішньої, гарнізонної та 

караульної служб в органах управління і 

підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС України», 

Наказ МВС України від 26.04.2018 

№340 «Статут дій у НС органів 

управління та підрозділів ОРС ЦЗ під 

час гасіння пожеж», Положення про 

Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  у Закарпатській 

області, статті 26, 36 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункт  4 пункту 2 статті 19 

Кодексу цивільного захисту України 

3 Розробник Програми Управління      ДСНС     України   у 

Закарпатській області 

4 Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник коштів  

Управління  ДСНС   України   у 

Закарпатській області 

5 Головний розпорядник коштів 

Програми 

Виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради 

6 Учасники Програми Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради, Управління ДСНС 

України  у Закарпатській області 

7 Термін реалізації Програми 2021 рік 

8 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

Згідно з додатком Програми 



реалізації Програми 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма розроблена  відповідно до Конституції України, Кодексу 

цивільного захисту України,  інших законів України та підзаконних актів. 

З метою забезпечення діяльності у сфері цивільного захисту,  реалізації 

заходів, спрямованих на  запобігання надзвичайним ситуаціям та пожежам, 

максимальне зменшення можливих матеріальних втрат, для удосконалення 

системи оперативного реагування на надзвичайні ситуації  у м. Ужгород 

вимагає покращення матеріально-технічне забезпечення державної служби з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. 

 

3. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є покращення матеріально-технічної бази 

оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру 

Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області для  забезпечення моніторингу стану  цивільного захисту 

міста та безпеки громадян  з використанням відеонагляду та іншого 

програмного забезпечення, забезпечення  безпеки громадян, розроблення 

інтерактивної карти місцезнаходження пожежних гідрантів, проведення 

роз’яснювальної роботи щодо розміщення інформаційних табличок про 

місцезнаходження пожежних гідрантів, пірсів та водойм, здійснення заходів 

щодо роз’яснення серед населення про проблему обмеження доступу до 

пожежних гідрантів, підвищення оперативності щодо виявлення місця 

виникнення надзвичайної ситуації чи події.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування; етапи виконання Програми 

 

Програма розроблена для підвищення оперативності та якості надання 

послуг жителям міста Ужгород, зменшення втрат від наслідків пожеж та 

надзвичайних ситуацій. 

Для реалізації  Програми необхідне надання субвенції з місцевого 

бюджету державному бюджету для забезпечення діяльності та покращення 

матеріально-технічної бази управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області для ефективного виконання 

функцій із гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій у місті Ужгород. 

Шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми, строки, етапи виконання 

та ресурсне забезпечення Програми визначені згідно із додатками до Програми.  
 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 



         Програмою передбачені заходи, які спрямовані на: 

- підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на 

надзвичайні ситуації та пожежі у м. Ужгород; 

- створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю 

підрозділами під час ліквідації надзвичайної ситуації та гасіння пожеж; 

- моніторинг та координацію дій аварійно-рятувальних підрозділів під час 

виконання аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж;  

- забезпечення високого рівня протипожежного захисту міста; 

- зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, 

зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне 

середовище; 

- зменшення кількості пожеж, гибелі і травмування людей, економічних 

втрат та матеріальних збитків; 

- забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до місця 

пожежі за рахунок використання сучасних систем навігації.  

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 У ході виконання Програми планується здійснити ряд заходів. 

Для розв’язання проблем забезпечення відповідного рівня ефективності 

функціонування оперативно-координаційного центру та аварійно-рятувальних 

підрозділів м. Ужгород до дій за призначенням передбачається виконання 

основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт, а 

саме: 

- проведення технічного переоснащення оперативно-координаційного 

центру Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області (далі – управління ДСНС України  у Закарпатській 

області); 

-  розроблення інтерактивної карти місцезнаходження пожежних гідрантів; 

- підвищення оперативності щодо виявлення місця виникнення пожеж та 

надзвичайної ситуації; 

- оперативне визначення найкоротшого маршруту слідування до 

надзвичайної події чи пожежі; 

- здійснення заходів щодо роз’яснення серед населення про проблему 

обмеження доступу до пожежних гідрантів. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу збільшити ефективність 

реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, запобігти виникненню 

надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-

рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, 

мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж,  оперативно реагувати 

на пожежі, надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 



Координація робіт з виконання Програми покладається на відділ 

ресурсного забезпечення Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, контроль за ходом  її реалізації 

здійснюється Ужгородською міською радою та її виконавчим комітетом. 

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області, що забезпечує реалізацію заходів, аналізує виконання основних її 

завдань та щопівроку звітує про хід її виконання  на засіданні виконкому, а за 

підсумками 2021 року – на сесії міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                                      Андрій РИБА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток  

 до рішення   ІІ сесії 

 міської ради VIII скликання 

 02.02.2021 № 64 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

           тис. грн. 

 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

 Етапи виконання 

програми 

Усього витрат на 

виконання програми  

2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

300,0 300,0 

державний бюджет   

обласний бюджет   

міський бюджет 300,0 300,0 

кошти не бюджетних джерел   

 

 

 

Секретар ради                                                                                      Андрій РИБА 

 



                                                                                                                                                                       Додаток  

                                                                                    до рішення   ІІ   сесії 

                                                                                    міської ради VIII скликання 

                                                                                    02.02.2021 № 64 

 

Перелік завдань Програми 

тис. грн. 

Мета, 

завдання, ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансування 

Виконання Програми 

Відповідальні 

виконавці 

2021 рік 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти міського бюджету 

Загальний 

фонд 

Спеціальний  

фонд 

Всього на виконання 

програми 

Міський бюджет 300,0 28,4  271,6  УДСНС України у 

Закарпатській області 

Мета: Забезпечення реалізації заходів спрямованих на  запобігання надзвичайним ситуаціям та пожежам 

Завдання 1. Придбання оргтехніки, офісної 

техніки, ТВ-монітори та ін. 

Міський бюджет 200,0 28,4  171,6   

Мета: забезпечення реалізації заходів спрямованих на  запобігання надзвичайним ситуаціям та пожежам 

Завдання 2. Придбання захищений планшетних 

комп'ютерів клас захисту – IP 68 для оперативно-

рятувальних автомобілів 

Міський бюджет 100,0  - 100,0  

 



                                                                                                                                                                 Додаток  

                                                                              до рішення ІІ сесії 

                                                                              міської ради VIII скликання 

                                                                                                                                         02.02.2021 № 64 

 

 

                             Результативні показники виконання Програми 

                    тис.грн.  

Мета, 

ТПКВК МБ 
Джерела 

фінансування  

виконання Програми 

2021 рік 

Обсяг видатків Загальний фонд Спеціальний фонд 

Всього на виконання програми  300,0 28,4  271,6  

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета: Забезпечення реалізації заходів спрямованих на  запобігання надзвичайним ситуаціям та пожежам 

Відповідальний виконавець: УДСНС України у Закарпатській області 

Завдання 1. Придбання оргтехніки, офісної техніки, ТВ-монітори та ін. 

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 
 200,0 28,4  171,6  

Показник продукту: 

К-сть обладнання, яке планується 

придбати: системні блоки, монітори, 

клавіатури, динаміки для ПЕОМ, 

джерела для безперебійного живлення, 

принтери, хронометр електронний 

багатофункціональний, 19 од.   

 
24  

   
14  10  

Показник продуктивності 

(ефективності): 

Середня вартість одної одиниці 

придбаного обладнання 

    
                                                         

2,03  

                                              

17,16  

Показник результативності (якості):  100  100 100 



відсоток вчасного виконання угод 

Завдання 2. 
Придбання захищений планшетних комп'ютерів клас захисту – IP68 для 

оперативно-рятувальних автомобілів 

Показник витрат 

Загальний обсяг видатків 
 100,0   100,0  

Показник продукту: 

К-сть обладнання, яке планується 

придбати: планшет високого ступеню 

захисту, 4 шт. 

 4     4 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

Середня вартість одної одиниці 

придбаного обладнання 

  25,0   25,0  

Показник результативності (якості): 

відсоток вчасного виконання угод 
 100    100 
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Обсяг та джерело фінансування Програми 

УДСНС України у Закарпатській області 

                     (тис.грн) 

№
 п

/п
 

Заходи Замовник 

Загальний обсяг 

фінансування, 

(тис. грн.) 

2021 

1. 

Придбання оргтехніки, офісної техніки, ТВ-

монітори та ін. 

УДСНС України у 

Закарпатській області 

  

Системні блоки, монітори, клавіатури, динаміки 

для ПЕОМ, джерела для безперебійного живлення, 

принтери, хронометр електронний 

багатофункціональний,  комплекс гучномовного 

зв’язку    

 200,0 200,0 

2. 

Придбання захищений планшетних комп'ютерів 

клас захисту – IP68 для оперативно-рятувальних 

автомобілів 

УДСНС України у 

Закарпатській області 
    

 IP68 для оперативно-рятувальних автомобілів  100,0 100,0 

 Разом:  300,0  300,0  

 


