
  

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 I   сесія    VII   скликання  
(5-е позачергове пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
04 лютого 2016 року   м. Ужгород    № 86 
 
Про зміни до комплексної  Програми   
розвитку та удосконалення цивільного  
захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки 
 
 
 
 Керуючись  статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 

 
міська рада ВИРІШИЛА  : 

 
 1. Внести зміни до комплексної Програми розвитку та удосконалення 
цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки, затвердженої  рішенням 
І  сесії міської ради VII скликання 23 грудня 2015 року № 53, виклавши розділ 1 
Програми у новій редакції згідно з додатком. 
  2.Контроль  за  виконанням  рішення покласти на міського голову. 
 
 
 
Міський голова                         Б. Андріїв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                      Додаток 

                                       до рішення _1_сесії міської  
                                                        ради VІІ скликання 

                                                                             __04/02/16_____№ __86_ 
 

1. Паспорт Програми 
Ініціатор  
розроблення 
Програми 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи, Ужгородський 
міськрайвідділ управління ДСНС України у Закарпатській 
області 

Розробник 
Програми 

Відділ оборонної та мобілізаційної роботи  

Підстава для 
розроблення  
Програми 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету 
Міністрів України 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 Закарпатської 
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  

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 

2016-2018 роки 

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

Міський бюджет 

Загальний обсяг 
фінансування за 
рахунок коштів 
міського бюджету 

Відповідно до додатків 

 
Секретар ради                             А. Сушко 


