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Про Програму створення та 

поповнення  міського матеріального 

резерву для запобігання виникненню              

і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у місті Ужгород                       

на 2022-2026 роки 

 

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України та  
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самовр ядування 

в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністр ів 
України 04.02.1999 № 140 «Про затвердження Порядку фінансування р обіт із 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами), 
19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і 
працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 

індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 
дозиметричного і хімічного контролю» (зі змінами), 30.09.2015 № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матер іальних р езервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами), 

Методичних рекомендацій  щодо створення та використання матеріальних 
резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, схвалених тимчасовою Вченою радою Інституту державного 
управління та наукових досліджень з цивільного  захисту  на   засіданні від 

30.06.2020 р. (протокол № 2),  з метою створення та поповнення матеріального 
резерву  для запобігання і ліквідації наслідків можливих надзвичайних 

ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення 
невідкладних відновлювальних робіт і заходів, забезпечення засобами 
індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, яке 

потрапляє  в  прогнозовану  зону хімічного забруднення,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 



 

 

 
1. Затвердити Програму створення та поповнення міського 

матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки з подальшим 
внесенням на розгляд сесії міської ради, згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати 
фінансування Програми в межах коштів, затверджених  бюджетом міста на  

2022-2026 роки. 
3. Головними розпорядниками коштів та виконавцями Програми 

визначити управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення, 
управління економічного розвитку міста, департамент соціальної політики, 

департамент міського господарства Ужгородської міської ради. 
4.  Відповідальними виконавцями Програми та р озпорядниками коштів 

визначити  управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення, 
управління економічного розвитку міста, департамент соціальної політики, 

департамент міського господарства Ужгородської міської ради 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.  

  

Міський голова                                                             Богдан АНДРІЇВ 
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 до рішення ІХ сесії 
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Програма 

 створення та поповнення  міського матеріального резерву 

для запобігання виникненню і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки 

Паспорт Програми 
Ініціатор 
розроблення 
Програми 

Управління охорони здоров’я та цивільного захисту 
населення Ужгородської міської ради 

Підстава для 
розроблення 
Програми 

Кодекс цивільного захисту України, постанови Кабінету 
Міністрів України  від 30  вересня  2015  року № 775 
«Про затвердження Порядку створення та викор истання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами), від 04 
лютого 1999 року № 140 «Про затвердження Порядку 
фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій» (зі змінами), від 19 серпня 2002 
року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення 
населення і працівників формувань та спеціалізованих 
служб цивільного захисту засобами індивідуального 
захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 
дозиметричного і хімічного контролю» (зі змінами), 
Методичні рекомендації  щодо створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання 
виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, схвалених тимчасовою Вченою радою 
Інституту державного управління та наукових 
досліджень з цивільного  захисту  на   засіданні від 
30.06.2020 (протокол № 2) 

Розробник 
Програми 

Управління охорони здоров’я та цивільного захисту 
населення Ужгородської міської ради 

Головний 
розпорядник коштів 

Управління охорони здоров’я та цивільного захисту 
населення, управління економічного розвитку міста, 
департамент соціальної політики, департамент міського 
господарства Ужгородської міської ради 

Відповідальні 
виконавці Програми 

Управління охорони здоров’я та цивільного захисту 
населення, управління економічного розвитку міста, 
департамент соціальної політики, департамент міського 
господарства Ужгородської міської ради 

Термін реалізації 
Програми 

2022 – 2026 роки 



 
 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

       Програма створення та поповнення  міського матеріального резерву для 
запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті 

Ужгород на 2022-2026 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до вимог 
Кодексу цивільного захисту України,  постанов Кабінету Міністр ів Укр аїни, від 

04 лютого 1999 року № 140 «Про затвердження Порядку фінансування р обіт із 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами), від 30 

вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій» (зі змінами), від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження 
Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих 
служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами 

радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» (зі 
змінами), Методичних рекомендацій  щодо створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, схвалених тимчасовою Вченою радою Інституту 

державного управління та наукових досліджень з цивільного  захисту  на   
засіданні від 30.06.2020 р. (протокол № 2). 

        Матеріальний резерв  – запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, 
лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, 

технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі – матеріальні цінності), 
призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 
відновлювальних робіт і заходів. 
       Відповідно до Кодексу цивільного захисту України аварійно-рятувальні та 

інші невідкладні роботи – роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист 
населення, уникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізацію зони впливу 

небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що унеможливлюють проведення 
таких робіт або загрожують життю рятувальників;  аварія – небезпечна подія 

техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або 
створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу 

життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, 
обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або тр анспортного 

процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та 
інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище;  запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій – комплекс правових, соціально-
економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та 

інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та пр иродної безпеки, 
проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення 
надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та 

прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання 
у надзвичайну ситуацію або пом’якшення   її  можливих наслідків;  ліквідація  

наслідків надзвичайної ситуації  –  проведення комплексу заходів, що включає 
аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі 

виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2+#w3_2


 
 

 

факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію 

зони надзвичайної ситуації;  надзвичайна ситуація – обстановка на окремій 
території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 

характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, 
спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, 

епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 
подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або 

здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання 
значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення 

на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;  
небезпечна подія – подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю 

або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків. 
        Спостереження і аналіз багаторічних досліджень свідчать, що  територія міста  

зазнає впливу багатьох видів небезпечних природних явищ, взаємодії цілого  ряду   
природних факторів і  процесів  геологічного, гідротехнічного та 

метеорологічного походження: сильні вітри, паводки, снігопади. 
Найважливішими серед них є гідрометеорологічні, які в поєднанні з 

особливостями поверхні водозаборів, відіграють домінуючу роль у створенні 
умов для катастрофічних природних явищ, у тому числі паводків. Такі пр оцеси 

набирають загрозливого характеру під час інтенсивних тривалих опадах  та 
бурхливому сніготаненні. Дощові паводки руйнівної сили, шир окомасштабні та 

не менш трагічні за наслідками, снігопади та сильні вітри завдають величезних 
збитків.  

        Одним з основних пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування  
є координація комплексу робіт пов’язаних із попередженням та ліквідацією 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, 
запобігання їх виникнення та реальної готовності до реагування на них. 

        Відповідно до Державного класифікатора загальними ознаками надзвичайної 
ситуації є наявність або загроза загибелі людей, значне погіршення умов 

життєдіяльності, істотне погіршення стану навколишнього природного 
середовища тощо. 

       Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру – це підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на 
регулювання техногенної та природної безпеки, завчасне реагування на загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та її 
ліквідації. 
         Реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру –  це 

скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів 
локалізації та ліквідації аварії (катастрофи), уточнених в умовах конкретного виду та 

рівні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, з метою надання 
невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров’ю людей. 

       Зважаючи на характеристику міста найбільш небезпечними 
надзвичайними ситуаціями визначено: 

  повені та дощові паводки; 
           аварії (катастрофи) на залізничному транспорті; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2+#w3_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2+#w3_4


 
 

 

           аварії на об’єктах з хімічно-небезпечними речовинами; 

  шквали, урагани, сильні вітри, зливи та град; 
           снігопади; 

           землетруси; 
           масштабні пожежі; 

           пандемії.   
  

2. Визначення мети Програми 

 

    Основною метою Програми є створення та поповнення матеріального резерву 
 для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги 

постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і 
заходів, забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного 

забруднення. 
  

 
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 
         Виконання Програми здійснюється відповідно до таких розрахунків:  

         Виділення коштів із бюджету Ужгородської міської територіальної громади 
на створення та накопичення міського матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та надання термінової допомоги постраждалому населенню на 2022 –  
2026 роки (додаток 1).  

        Потреби коштів для створення та накопичення резерву промислових засобів 
індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення,  яке 

забезпечується за рахунок із бюджету Ужгородської міської територіальної 
громади. 

        Кошти,  виділені  на  запобігання та ліквідацію наслідків  
надзвичайних ситуацій, використовуються для:  

       - проведення пошуково-рятувальних,  аварійно-відновлювальних та інших  
невідкладних робіт з метою усунення безпосередньої загрози життю і  
здоров'ю людей, що виникла внаслідок цих ситуацій;  

       - надання згідно із законодавством матеріальної допомоги  
потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій;  

      -  розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і  
харчування потерпілих;  

      -     проведення евакуаційних заходів;  
      - забезпечення дій рятувальних та інших підрозділів або  

організацій, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій;  
      - завчасного реагування на загрозу виникнення надзвичайної  

ситуації,  недопущення  або  пом'якшення  її  можливих  наслідків (додаток 2).  
  

          Відтак, реалізація заходів Програми буде здійснюватися при потребі: 
- шляхом придбання матеріальних цінностей у підприємств, які реалізовують 



 
 

 

або виробляють продукцію та промислові засоби (у т.ч. медичні), що можна 

використати для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  
проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів,  організації 

життєзабезпечення населення в умовах НС, розгортання та утримання 
тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення; 

 - шляхом виділення коштів для: запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій,  проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, організації життєзабезпечення населення в умовах НС (у т.ч. проведення 
пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт, забезпечення дій   

рятувальних та інших  підрозділів або організацій, залучених до ліквідації 
надзвичайних ситуацій; надання допомоги постраждалому населенню (після 
оцінки щодо нанесених збитків); розгортання та утримання тимчасових пунктів 

проживання і харчування постраждалого населення; проведення евакуаційних 
заходів; 

- шляхом придбання матеріальних цінностей у підприємств, які р еалізовують 
або виробляють засоби індивідуального захисту органів дихання для 

непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного 
забруднення на території м. Ужгород.  

       Постачання матеріально-технічних засобів міського резерву буде 
здійснюватися із визначених підприємств за наявності всіх звітних документів, 

необхідних для здійснення розрахункової звітності, згідно із чинним 
законодавством України; у подальшому передаватимуться по відповідних актах 

приймання-передачі відповідним структурам і організаціям, що задіюватимуться 
у попередженні або ліквідації НС. 
        Матеріальні резерви у т.ч. використовуються для пр оведення р обіт щодо 

підвищення стійкості об’єктів інфраструктури, будівель і споруд, 
берегоукріплювальних робіт, проведення евакуаційних заходів (перевезення 

громадян у безпечні зони з епіцентру можливої НС або можливого ураження), 
тобто проведення заходів направлених на мінімізацію факторів впливу НС на 

навколишнє середовище з метою збереження життя та здоров’я громадян, 
збереження об’єктів інфраструктури та майна тощо. 

       При проведенні робіт з ліквідації наслідків НС матеріальні резерви 
використовуються для проведення аварійно-рятувальних робіт, організації 

життєзабезпечення населення в умовах НС, надання допомоги постраждалим, 
розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування 

постраждалого населення. 
       Використання  та відпуск матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків НС здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування і  
проводиться після засідання міського штабу з ліквідації НС на підставі р ішення 
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС. За результатами 

розвідки та оцінки оперативної обстановки, що склалася, приймається р ішення 
щодо застосування певних матеріальних резервів залежно від виду НС. Рішення 

щодо визначення рівня НС із подальшим відображенням його у даних 
статистики, зокрема у разі відсутності відомостей у повному обсязі стосовно 

розвитку НС, приймає територіальний орган управління ДСНС з ур ахуванням 
рішення місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та НС. 

 
  



 
 

 

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 
    Програмою передбачені заходи, які спрямовані на: 

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 
- ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій; 

- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 
- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його 

життєдіяльності; 
- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування 

постраждалого населення, проведення евакуаційних заходів; 
- забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами 

транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації 

постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження. 
- забезпечення  населення  і  працівників  формувань   та спеціалізованих служб 

цивільного захисту засобами  радіаційного  та  хімічного  захисту у разі 
застосування ядерної  та  інших  видів  зброї масового знищення проти України в  

умовах  воєнного стану або у разі виникнення надзвичайної ситуації на  
радіаційно  та  хімічно  небезпечних об'єктах господарювання в умовах мир ного 

стану. 
 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

 
        У ході виконання Програми планується здійснити ряд заходів. 
        Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому 
населенню створюється міський матеріальний резерв – запас будівельних і 

пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних 

цінностей (далі – матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; номенклатура 
матеріальних резервів  –  обґрунтований і затверджений у встановленому порядку 

перелік матеріальних цінностей. 
 Реалізація основних завдань Програми дасть змогу збільшити ефективність 

реагування щодо попередження  та запобігання надзвичайних ситуацій, 

підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за 
призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій,  опер ативно 

реагувати на  надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.  

 

    6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

       Координація та контроль  за виконанням  Програми покладається на 

управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення. 
       Відповідальними за подання інформації про виконання Програми є 

управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення, управління 
економічного розвитку міста, департамент соціальної політики, департамент 

міського господарства Ужгородської міської ради, що забезпечують р еалізацію 



 
 

 

заходів, аналізують виконання основних її завдань та щопівроку звітують про хід 

виконання Програми на засіданні виконкому, а за підсумками  року – на сесії 
міської ради. 

 
 

Секретар ради                                                                             Арсен МЕЛКУМЯН 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

                                                                                       Додаток 1 

    до рішення ІХ сесії 
    міської ради VIII скликання 

                                                                                     07.09.2021 року № 378 
 

 

Розрахункова потреба 

у коштах на реалізацію Програми на 2022-2026 роки 

 

Головний розпорядник 
коштів 

Обсяг фінансування тис. грн. Загальний 
обсяг 

фінансуван

ня 

тис. грн. 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

рік 

Управління охорони 

здоров’я та 
цивільного захисту 

населення, 
управління 

економічного 
розвитку міста, 
департамент 

соціальної політики, 
департамент міського 

господарства   
Ужгородської міської 

ради 

9250,0 9250,0 9250,0 9250,0 9250,0 46250,0 



 
 

 

                                                                                    Додаток 2 

 до рішення ІХ сесії 
 міської ради VIII скликання 

                                                                                  07.09.2021 року № 378 
Розрахунок 

коштів на створення та накопичення міського матеріального резерву 
для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та  

природного характеру, проведення відновлювальних робіт та надання 

термінової допомоги постраждалому населенню 

на  2022-2026  роки 

                                                                                                    тис. грн. 

№ 
з/
п 

       Найменування 
матеріально- 
технічних 

засобів 

Загальна 
вартість  

Обсяг коштів із бюджету 
Ужгородської міської територіальної 
громади на придбання матеріально-

технічних засобів 

Головни
й 
розпоряд

ник 
коштів 

2022 

рік 

2023 

рік 

 

2024 

рік 

2025 

рік 

2026 

рік 

1 Будівельні 

матеріали та 
засоби 

загальногосподарс
ького призначення   

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Управління 

економічно

го розвитку 

міста 

2 Паливно-
мастильні 

матеріали   

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управління 

охорони 

здоров’я та 

цивільного 

захисту 

населення 

3 Засоби насосного, 
електричного 

обладнання, 
забезпечення 

аварійно- 
рятувальних робіт, 

матеріальних 
засобів для 

відновлення 
інфраструктури, 

підтримання 
життєзабезпечення 

населення;  засоби 
першої 

необхідності,  
майно соціального 
характеру, 

пожежної безпеки 
та вироби 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Управління 

охорони 

здоров’я та 

цивільного 

захисту 

населення, 

КНП 

«ЦМКЛ», 

«МДКЛ», 

«МПБ», 

«УМП», 

«УМЦ 

ПМСД» 

УМР 



 
 

 

медичного 
призначення з 

розрахунку на 200 
осіб, проведення  

евакуаційних 
заходів  

4 Продовольчі 
товари   

(з розрахунку 1 000 
осіб на 3 доби), 

кошти на 
розгортання та 

утримання 
тимчасових 
пунктів 

проживання і 
харчування 

постраждалого 
населення 

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Управління 

економічно

го розвитку 

міста 

5  Речове майно   
(з розрахунку на 
200 осіб) 
 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Управління 

економічно

го розвитку 

міста 

6 ЗІЗ ОД 
(фільтрувальний 
протигаз для 

захисту населення 
за типами залежно 

від небезпечних 
хімічних речовин 

або комплекти 
засобів захисту з 

аналогічними 
захисними 

властивостями) 

із розрахунку 16 
205 шт. 

30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Управління 

охорони 

здоров’я та 

цивільного 

захисту 

населення 

7 Виділення коштів 

для надання 
допомоги 

постраждалому 
населенню 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Департамен

т соціальної 

політики 

8 Здійснення 
невідкладних 

заходів із 
проведення 

відновлювальних 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Департамен

т міського 

господарств

а 



 
 

 

робіт для ліквідації 
надзвичайних 

ситуацій 1218110 

Всього 46250,0 9250,0 9250,0 9250,0 9250,0 9250,0  



 
 

 

                                                                                                                                                         Додаток 3 

                                                                      до рішення ІХ сесії 
                                                                      міської ради VIII скликання 

                                                                                                                                                            07.09.2021 року № 378 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
                                                             ( тис. грн.) 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 
на виконання 
Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

9250,0  9250,0  9250,0  9250,0  9250,0   46250,0 

бюджет Ужгородської 

територіальної громади 

9250,0  9250,0  9250,0  9250,0  9250,0   46250,0 

 

 
       Секретар ради                                                                                                                                 Арсен МЕЛКУМЯН 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

                                                                                                                                                         Додаток 4 

                                                                      до рішення ІХ сесії 
                                                                      міської ради VIII скликання 

                                                                                                                                                            07.09.2021 року № 378 

 

Перелік завдань Програми 

  

                                                             ( тис. грн.) 

 Мета, завдання,    

  ТПКВКМБ 

Джер
ела 

фінансув
ання 

 Виконання Програми Відпові

дальні 
викона
в-ці 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

 

Обсяг 

видат 

ків 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

 

Обсяг 

видат 

ків 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

 

Обсяг 

видат 

ків 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

 

Обсяг 

видат 

ків 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

 

Обсяг 

видат 

ків 

у т.ч. кошти 

міського 

бюджету 

 

Загаль- 

ний 

фонд 

Спеці-

альний 

фонд 

Загаль- 

ний 

фонд 

Спеці- 

альний 

фонд 

Загаль- 

ний 

фонд 

Спеці- 

альни

й фонд 

Загаль- 

ний 

фонд 

Спеці

- 

альн

ий 

фонд 

Загаль- 

ний 

фонд 

Спеці

- 

альн

ий 

фонд 

Всього на виконання 
Програми 

Бюджет 

Ужгоро

дської 

міської 

територі

альної 

громади 

9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0   

Мета:  Створення та накопичення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, проведення евакуаційних заходів  



 
 

 

Завдання 1. Придбання 
будівельних матеріалів 
та засобів 

загальногосподарськог
о призначення  

 700,0 700,0  700,0 700,0  700,0 700,0  700,0 700,0  700,0 700,0  Управлін

ня 

економіч

ного 

розвитку 

міста  

Завдання 2. 
Придбання паливно-

мастильних 
матеріалів 

 100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 100,0  Управлін

ня 

охорони 

здоров’я 

та 

цивільно

го 

захисту 

населенн

я 

Завдання 3. 
Придбання засобів 
насосного, 

електричного 
обладнання, засобів 

для забезпечення 
аварійно- 
рятувальних робіт, 

матеріальних засобів 
для відновлення 
інфраструктури, 

підтримання 
життєзабезпечення 

населення; майно 
соціального 
характеру, пожежної 

безпеки та вироби 
медичного 

призначення з 

 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 Управлінн

я охорони 

здоров’я 

та 

цивільног

о захисту 

населення

, КНП 

«ЦМКЛ», 

«МДКЛ» 

«МПБ», 

«УМП», 

«УМЦ 

ПМСД» 

УМР 



 
 

 

розрахунку на 200 
осіб, проведення  

евакуаційних заходів   

Завдання 4. Придбання 
продовольчих товарів   
(з розрахунку 1 000 

осіб на 3 доби), 

Виділення коштів на 
розгортання та 

утримання 
тимчасових пунктів 

проживання і 
харчування 
постраждалого 

населення 

 1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  Управлін

ня 

економіч

ного 

розвитку 

міста  

Завдання 5. Придбання 
речового майна   
(з розрахунку на 200 

осіб) 

 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 Управлін

ня 

економіч

ного 

розвитку 

міста  

Мета: Створення та накопичення міського матеріального резерву для надання допомоги постраждалому населенню, проведення заходів 
пов’язаних із запобіганням, здійсненням невідкладних відновлювальних робіт і заходів, евакуаційних заходів 

Завдання 6.  

Надання допомоги 

постраждалому 
населенню 

 500,0 500,0  500,0 500,0  500,0 500,0  500,0 500,0  500,0 500,0  Департа

мент 

соціальн

ої 

політики 

Мета: Створення та накопичення міського матеріального резерву для проведення заходів пов’язаних із запобіганням, здійсненням 
невідкладних відновлювальних робіт і заходів 



 
 

 

Завдання 7.  

Здійснення 
невідкладних заходів 

із проведення 
відновлювальних 

робіт для ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій 1218110 

 300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  Департа

мент 

міського 

господар

ства  

Мета: Створення та накопичення міського матеріального резерву для забезпечення  населення  і  працівників  формувань та спеціалізованих 
служб цивільного захисту засобами  радіаційного  та  хімічного  захисту у разі застосування ядерної  та  інших  видів  зброї масового 

знищення проти України в  умовах  воєнного стану або у разі виникнення надзвичайної ситуації на  радіаційно  та  хімічно  небезпечних 
об'єктах господарювання в умовах мирного стану 

Завдання 8. Придбання 
ЗІЗ ОД 

(фільтрувальний 
протигаз для захисту 
населення за типами 

залежно від 
небезпечних хімічних 

речовин або 
комплекти засобів 
захисту з 

аналогічними 
захисними 

властивостями) 

із розрахунку 16 000 
шт. 

 6000,0 6000,0  6000,0 6000,0  6000,0 6000,0  6000,0 6000,0  6000,0 6000,0  Управлін

ня 

охорони 

здоров’я 

та 

цивільно

го 

захисту 

населенн

я 

 

 

 
 



 
 

 

                                                                                                                                                            Додаток 5 

                                                                         до рішення ІХ сесії 
                                                                         міської ради VIII скликання 

                                                                                                                                                               07.09.2021 року № 378 
 

Результативні показники виконання  Програми   
                                                                                                                                                                  тис.грн. 

Відповідальні 
виконвці, 

ТПКВК МБ, 

завдання 
Програми, 

результативні 
показники 

Джерело 
фінансуван

ня 

Етапи виконання Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 
Обся

г 

видат

ків 

У т.ч. кошти 

Ужгородської 

міської 

територіальн

ої громади 

Обся

г 

видат

ків 

У т.ч. кошти 

Ужгородської 

міської 

територіальн

ої громади 

Обся

г 

видат

ків 

У т.ч. кошти 

Ужгородської 

міської 

територіальн

ої громади 

Обся

г 

видат

ків 

У т.ч. кошти 

Ужгородської 

міської 

територіальн

ої громади 

Обся

г 

видат

ків 

У т.ч. кошти 

Ужгородської 

міської 

територіальн

ої громади 
Загал

ьний 

фонд 

Спеці

альн

ий 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спеці

альн

ий 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спеці

альн

ий 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спеці

альн

ий 

фонд 

Загал

ьний 

фонд 

Спеці

альн

ий 

фонд 

Всього на 
виконання 
програми 

Бюджет 
Ужгородсь кої 

міської 
територіальної 

громади 

9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 9250,0 8950,0 300,0 

Мета: : Створення та накопичення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення евакуаційних заходів  

Відповідальний виконавець  Управління економічного розвитку, управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення, КНП 

«ЦМКЛ», «МДКЛ», «МПБ», «УМП», «УМЦ ПМСД» УМР 

Завдання 1.    
Придбання 
будівельних 
матеріалів та 

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

700,0 700,0  700,0 700,0  700,0 700,0  700,0 700,0  700,0 700,0  



 
 

 

засобів 
загальногосподарс
ького призначення 

громади  

Показник витрат 

Загальний обсяг 
видатків 

  

700,0 
 

700,0 
  

700,0 
 

700,0 
  

700,0 
 

700,0 
  

700,0 
 

700,0 
  

700,0 
 

700,0 
 

Показник 

продукту: 

Кількість  
договорів, які 
планується 
укласти на 
виконання 
завдання  

 5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

кількість  
виконаних 
договорів  

 5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 
виконаних 
завдань 

 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  

Завдання 2. 
Придбання 
паливно-
мастильних 
матеріалів 

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

громади  

100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 100,0  

Показник витрат 

Загальний обсяг 
видатків 

  

100,0 
 

100,0 
  

100,0 
 

100,0 
  

100,0 
 

100,0 
  

100,0 
 

100,0 
  

100,0 
 

100,0 
 

Показник 

продукту: 
 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  



 
 

 

Кількість  
договорів, які 
планується 
укласти на 
виконання 
завдання  
Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

кількість  
виконаних 
договорів  

 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 
виконаних 
договорів 

 100  100   100  100   100  100   100  100   100  100   

Завдання 3. 

Придбання засобів 
насосного, 
електричного 
обладнання, 
засобів для 
забезпечення 
аварійно- 
рятувальних 
робіт, 
матеріальних 
засобів для 
відновлення 
інфраструктури, 
підтримання 
життєзабезпеченн
я населення;  
майна соціального 

Бюджетом 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

громади  

150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 150,0 100,0 50,0 



 
 

 

характеру, 
пожежної безпеки 
та виробів 
медичного 
призначення з 
розрахунку на 200 
осіб, проведення  
евакуаційних 
заходів   
Показник витрат 

Загальний обсяг 
видатків 

  

150,0 
 

100,0 
 

50,0 
 

150,0 
 

100,0 
 

50,0 
 

150,0 
 

100,0 
 

50,0 
 

150,0 
 

100,0 
 

50,0 
 

150,0 
 

100,0 
 

50,0 

Показник 

продукту: 

Кількість  
договорів, які 
планується 
укласти на 
виконання 
завдання  

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

кількість  
виконаних 
договорів  

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 
виконаних 
завдань 

 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 

Завдання 4. 

Придбання 
продовольчих 
товарів   

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  1000,0 1000,0    1000,0 1000,0  1000,0 1000,0  



 
 

 

(з розрахунку  
1000 осіб на 3 
доби), 
Виділення коштів 
на розгортання та 
утримання 
тимчасових 
пунктів 
проживання і 
харчування 
постраждалого 
населення 

громади  

Показник витрат 

Загальний обсяг 
видатків 

  

1000,0 
 

1000,0 
  

1000,0 
 

1000,0 
  

1000,0 
 

1000,0 
  

1000,0 
 

1000,0 
    

   1000,0 
 

1000,0 
 

Показник 

продукту: 

Кількість  
договорів, які 
планується 
укласти на 
виконання 
завдання  

 10 10  10 10  10 10  10 10  10 10  

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 
кількість  
виконаних 
договорів  

 10 10  10 10  10 10  10 10  10 10  

Показник 

результативності 
(якості) відсоток 
виконаних 
завдань 

 100  100   100  100   100  100   100  100   100  100   

Завдання 5. Бюджет 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 500,0 250,0 250,0 



 
 

 

Придбання 
речового майна   
(з розрахунку на 

200 осіб), 

 

Ужгородської 
міської 

територіальної 
громади  

Показник витрат 

Загальний обсяг 
видатків 

  

500,0 
 

250,0 
 

250,0 
 

500,0 
 

250,0 
 

250,0 
 

500,0 
 

250,0 
 

250,0 
 

500,0 
 

250,0 
 

250,0 
 

500,0 
 

250,0 
 

250,0 

Показник 

продукту: 

Кількість  
договорів, які 
планується 
укласти на 
виконання 
завдання  

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Показник 
продуктивності 

(ефективності): 

кількість  
виконаних 
договорів  

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 

виконаних 
завдань 

 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 

Мета: Створення та накопичення міського матеріального резерву для надання допомоги постраждалому населенню, 
проведення заходів пов’язаних із запобіганням, здійсненням невідкладних відновлювальних робіт і заходів  

Відповідальний виконавець  Департамент соціальної політики  

Завдання 6. 
Виділення коштів 
для надання 
допомоги 

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

500 500  500 500  500 500  500 500  500 500  



 
 

 

постраждалому 
населенню  

громади  

Показник витрат 

Загальний обсяг 
видатків 

  

500 
 

500 
  

500 
 

500 
  

500 
 

500 
  

500 
 

500 
  

500 
 

500 
 

Показник 
продукту: 

Кількість  
допомог, які 
планується надати  

 50 50  50 50  50 50  50 50  50 50  

Показник 

продуктивності 
(ефективності): 

кількість  наданих 
допомог  

 50 50  50 50  50 50  50 50  50 50  

Показник 

результативності 
(якості) відсоток 
виконаних 
завдань 

 100 100   100 100  100 100  100 100  100 100  

Відповідальний виконавець  Департамент міського господарства  

Завдання 7. 
Здійснення 

невідкладних 
заходів із 

проведення 
відновлювальни
х робіт для 

ліквідації 
надзвичайних 

ситуацій 
1218110  

 300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  

Показник витрат  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  300,0 300,0  



 
 

 

Загальний обсяг 
видатків 

Показник 

продукту: 

Кількість  заходів,  
які планується 
провести   

 10 10  10 10  10 10  10 10  10 10  

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

кількість  
проведених 
заходів 

 10 10  10 10  10 10  10 10  10 10  

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 
виконаних 
завдань 

 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  

Мета: Створення та накопичення міського матеріального резерву для забезпечення  населення  і  працівників  
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами  радіаційного  та  хімічного  захисту у разі 
застосування ядерної  та  інших  видів  зброї масового знищення проти України в  умовах  воєнного стану або у р азі 

виникнення надзвичайної ситуації на  радіаційно  та  хімічно  небезпечних об'єктах господарювання в умовах 
мирного стану 

Відповідальний виконавець  Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

Завдання 8. 
Придбання ЗІЗ 
ОД 
(фільтрувальний 
протигаз для 
захисту 
населення за 
типами залежно 
від небезпечних 

Бюджет 
Ужгородської 

міської 
територіальної 

громади  

 6000,0 6000, 0  6000,0 6000, 0     6000,0 6000, 0  6000,0 6000, 0  6000,0 6000, 0 



 
 

 

хімічних речовин 
або комплекти 
засобів захисту з 
аналогічними 
захисними 
властивостями) 

із розрахунку 
16 000 шт. 
Показник витрат 
Загальний обсяг 
видатків 

   

6000,0 
    

   6000,0 
  

6000,0 
    

   6000,0 
   

 6000,0 
 

6000,0 
  

6000,0 
 

6000,0 
  

6000,0 
    

   6000,0 

Показник 

продукту: 

Кількість  
договорів, які 
планується 
укласти на 
виконання 
завдання  

  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 

Показник 
продуктивності 

(ефективності): 

кількість  
виконаних 
договорів  

   1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 

Показник 

результативності 

(якості) відсоток 
виконаних 
завдань 

  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100 

 
 


