
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

                  

 

Про комплексну Програму 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", законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", 

"Про оборону України", "Про військовий обов’язок і військову службу",  

Указу Президента України "Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України", 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", з  метою  покращення матеріально-технічного 

забезпечення  військових  фомувань, аварійно-рятувальних підрозділів міста,  

підтримку належного рівня пожежної безпеки на об’єктах та всій території 

міста, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити комплексну Програму матеріально-технічного 

забезпечення військових формувань  та удосконалення цивільного захисту 

населення на 2017-2018 роки    згідно з додатком. 

 2. Головними розпорядниками коштів  Програми визначити 

виконавчий комітет Ужгородської міської ради; управління освіти; відділ 

охорони здоров’я; управління  у справах культури , спорту, сім’ї та молоді; 

департамент міського господарства.     

 3. Відповідальними виконавцями Програми  визначити виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради; відділ оборонної та мобілізаційної  

 



роботи; військова частина польова пошта В4742; 4-й батальйон військової 

частини 3002 "У";  зональний відділ Військової служби правопорядку; ВПС 

«Ужгород»;  Ужгородський  об’єднаний міський військовий комісаріат; 1 

державний пожежно-рятувальний загін, аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області; 

управління освіти; відділ охорони здоров’я; управління  у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; департамент міського господарства.     

 4. Фінансовому управлінню  передбачити фінансування Програми в 

межах коштів,  передбачених у бюджеті міста  на 2017-2018 роки. 

 5. Визнати такими, що втратили чинність рішення І сесії міської ради  

VІІ скликання   23 грудня 2015 № 53 «Про комплексну Програму розвитку та 

удосконалення цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки», рішення 

І сесії міської ради  VІІ скликання 04 лютого 2016 № 86 «Про зміни до 

комплексної Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту в 

м.Ужгород на 2016-2018 роки», рішення VІ сесії міської ради  VІІ скликання  

30 серпня 2016 № 339  «Про зміни до комплексної Програми розвитку та 

удосконалення цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки», рішення 

VІІІ сесії міської ради  VІІ скликання  29 листопада 2016 № 457 «Про зміни 

до комплексної Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту в 

м.Ужгород на 2016-2018 роки». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                               Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Додаток  

            до рішення ____ сесії міської              

            ради УІІ скликання  

                            _____________№__________ 

   
Комплексна Програма  

матеріально-технічного забезпечення військових формувань  

та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки 

 (далі Програма) 

 

Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2 Розробник Програми Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 

3 Головні розпорядники 

коштів Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради;  управління освіти; відділ охорони 

здоров’я;  управління  у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; департамент міського 

господарства 

4 Відповідальні виконавці 

Програми 

 Виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради, відділ оборонної та мобілізаційної 

роботи; військова частина польова пошта 

В4742; 4-й батальйон військової частини 3002 

"У";  зональний відділ Військової служби 

правопорядку; ВПС»Ужгород»;  Ужгородський  

об’єднаний міський військовий комісаріат; 1 

державний пожежно-рятувальний загін, 

аварійно-рятувальний загін спеціального 

призначення УДСНС України у Закарпатській 

області; управління освіти; відділ охорони 

здоров’я; управління  у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; департамент міського 

господарства 

5 

 

 

 

Учасники Програми 

 

 

 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради, відділ оборонної та мобілізаційної 

роботи; військова частина польова пошта 

В4742; 4-й батальйон військової частини 3002 

"У"; зональний відділ Військової служби 

правопорядку; ВПС «Ужгород»; Ужгородський  

об’єднаний міський військовий комісаріат; 1 

державний пожежно-рятувальний загін, 

аварійно-рятувальний загін спеціального 

призначення УДСНС України у Закарпатській 

області; управління освіти; відділ охорони 

здоров’я; управління  у справах культури, 

спорту, сім`ї та молоді; департамент міського 

господарства 



6 

 

Термін реалізації 

Програми 

 2017-2018 роки 

7 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні  Програми  

Міський бюджет  

8 

 

 

 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно з  додатком  до Програми 

 

 

 

       
Загальні положення 

 У зв’язку зі складною внутрішньо-політичною обстановкою в Україні, 

поширенням терористичних дій та  проведенням антитерористичної операції 

на територіях Луганської та Донецької областей виникла  потреба у наданні 

матеріально-технічної допомоги військовій частині польова пошта В4742, 4-

ому батальйону військової частини 3002 "У",  зональному відділу Військової 

служби правопорядку, ВПС «Ужгород»  та  іншим військовим формуванням, 

утвореним відповідно до чинного законодавства (далі військові формування), 

які   беруть участь в антитерористичній операції, Ужгородському 

об’єднаному міському військовому комісаріату (далі Ужгородський ОМВК) 

щодо забезпечення проведення заходів із  мобілізації,  призову на військову 

службу та приписки юнаків на  території міста. 

Програма також спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

охорони життя і здоров’я  людей, національного багатства і навколишнього 

природного середовища та надання матеріально-технічної допомоги  1 

державному пожежно-рятувальному загону, аварійно-рятувальному загону 

спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області (далі 

рятувальні загони). 

 Програма розроблена відповідно до законів України "Про оборону 

України", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного 

стану", Указу Президента України "Про шефську допомогу військовим 

частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України", Кодексу цивільного захисту України, 

Регіональної програми розвитку і удосконалення цивільного захисту 

Закарпатської області на 2016-2018 роки,  затвердженої розпорядженням 

голови Закарпатської обласної державної адміністрації 27.08.2015 № 280, 

постанови Кабінету Міністрів України 17 червня 2015 р. № 409 "Про 

затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій". 

 

Мета  Програми 

 Основною метою Програми є : 

 надання матеріально-технічної допомоги військовим  формуванням, 

розташованим на території міста; 

 підтримання мобілізаційної готовності Ужгородського ОМВК на  рівні, 

необхідному для виконання завдань за призначенням; 



 організація та проведення на території міста заходів  з мобілізаційної 

підготовки та мобілізації, приписки та  призову юнаків на військову службу; 

          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 

рятувальних загонів. 

 

Завдання  Програми 

 1. Сприяння Ужгородському ОМВК у : 

 підвищенні рівня військово-патріотичного виховання юнаків міста;  

 забезпеченні заходів, пов’язаних з проведенням приписки та призову 

громадян; 

 проведенні якісного медичного обстеження та лікування призовників; 

 мобілізації людських та транспортних ресурсів (за потреби); 

 вирішенні проблем забезпечення поліграфічною, рекламною та 

наглядною агітацією. 

 2. Забезпечення належної боєздатності військових формувань, що 

дислокують на території міста  в мирний та воєнний час,  здійснення 

необхідного матеріально-технічного забезпечення.    

3. Комплексне розв’язання проблем у сфері протипожежних заходів, 

системи оповіщення та забезпечення засобами індивідуального захисту 

органів дихання,  капітальний ремонт пожежних гідрантів, водоймищ, 

приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, 

відновлювання захисних споруд (сховищ), які знаходяться на балансі 

Ужгородської міської ради. 

 4. Вирішення проблемних питань матеріально-технічного забезпечення 

рятувальних загонів УДСНС України у Закарпатській області. 

  

Ресурсне забезпечення Програми 

 Фінасування заходів Програми здійснюватиметься  у 2017-2018 роки за 

рахунок коштів міського бюджету. 

 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми,  

передбачений  додатками до Програми. 

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки виконання завдань та заходів Програми 

 Програма передбачає: 

 комплексне розв’язання проблем матеріально- технічного забезпечення 

військових формувань, рятувальних загонів, Ужгородського ОМВК. Перелік 

товарів та послуг до Програми визначається за замовленнями військових 

формувань, рятувальних загонів, Ужгородського ОМВК та погоджується 

міським головою в залежності від потреби та з урахуванням обстановки, що 

склалася на території міста та в зоні проведення антитерористичної операції; 



комплексне розв’язання проблем у сфері протипожежних заходів, 

системи оповіщення, відновлювання захисних споруд (сховищ), які 

знаходяться на балансі Ужгородської міської ради. 

Програма створить умови для виконання вимог чинного законодавства   

у сфері оборони, мобілізації та  цивільного захисту. 

Практична реалізація заходів Програми розрахована на 2017-2018 роки. 

  

Координація та контроль за виконанням Програми 

 Забезпечення  своєчасного та якісного виконання заходів Програми.  

 Контроль за виконанням Програми здійснює відділ оборонної та 

мобілізаційної роботи виконавчого комітету  міської  ради. 

 

Бюджет та фінансування Програми 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством 

України. 

 

  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 

 600,0  600,0  1 200,0 

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  8 127,8  7 827,8  15 955,6 

 

 

Секретар ради            А. Сушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 1 

               до Програми 

 

Перелік  

матеріально-технічних засобів  та оснащення необхідних для  військових 

формувань, рятувальних загонів та комісії ТЕБ та НС 

    Заходи Виконавці  Сума 

фінансування  

тис. грн 

2017 2018 

 Придбання:  речового майна та 

спорядження,  предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентар’я;  інструментів; 

спецодягу, обмундирування, захисного 

одягу, захисного та спеціального взуття, 

запчастин до транспортних засобів; 

будівельних матеріалів, посуду, термосів, 

фляг, шоломів, засобів індивідуального 

захисту та іншого майна; закупівля 

інженерного та спеціального майна; засобів 

спеціального призначення, матеріалів для 

поточного ремонту казарм та інше   

Виконком 

Ужгородської 

міської ради, 

військові 

формування 

400 400 

Виготовлення бланків для комплектування 

особових справ; придбання канцелярського 

приладдя,  знаків поштової оплати; 

виготовлення засобів наочної агітації 

військово-патріотичного спрямування;  

надання транспортних послуг для 

проведення розшуку призовників;   

забезпечення військово-лікарської комісії 

Ужгородського ОМВК   господарським 

майном та інше 

Виконком 

Ужгородської 

міської ради, 

Ужгородський 

ОМВК 

50 50 

Придбання: переносних радіостанцій, 

засобів захисту органів дихання (марки ГП-

7) для працівників міської ради та інше 

Виконком 

Ужгородської 

міської ради 

 50 50 

Придбання:  акумуляторних батареїв, 

запчастин до транспортних засобів,  

повсякденний робочий одяг, черевики з 

високими берцями  та інше 

Виконком 

Ужгородської 

міської ради, 

рятувальні 

загони 

 100   100 

Усього  600 600 

 

Секретар ради            А. Сушко 

 

 



           Додаток 2         

        до Програми  

Необхідний обсяг фінансування  

для забезпечення протипожежних заходів  

Департамент міського господарства 
№ 

з/п 

Найменування напряму 

діяльності (пріоритетні завдання) 

Орієнтовний обсяг 

фінансування для 

забезпечення 

протипожежних 

заходів за роками та 

орієнтована вартість 

(тис.гр) 

Виконавці 

 
Джерела  

фінансу 

вання 

За роками 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Капітальний ремонт інженерного обладнання систем протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування 

(16-ти пов. буд. пр.Свободи, 2 - обладнання системи димовидалення, 

автоматичної  пожежної сигналізації,  системи оповіщення, виведення сигналів 

від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного 

спостереження, евакуаційного освітлення, протипожежного водопостачання, 

придбання пожежно-технічного обладнання- пожежних рукавів, кранів,стволів) 

700 700 Депар 

тамент 

міського 

господар 

ства 

 

 

 

 

 

 

Міський  

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 
2 Оснащення небезпечних виробництв сучасними системами протипожежного 

захисту (КП Водоканал м.Ужгорода) 

300 300 

3 Капітальний ремонт  пожежних гідрантів, водоймищ, приведення у 

відповідність з вимогами нормативно - правових актів 

400 100 

4 Забезпечення розвитку та укріплення матеріально- технічної бази (  бензопили, 

тощо) 

166,6 166,6 

5 Забезпечення відновлювання захисних споруд  цивільного захисту згідно з ДБН 

В 2.2.5-97. 

1 666,6 1 666,6 

ВСЬОГО (по роках) 3 233,2 2 933,2  

ВСЬОГО (за 2017-2018 рік) 6 166,4  

Секретар ради                                                                                   А. Сушко



 

                           Додаток 3 

                                                                                                                                                                                 до Програми 

 

Необхідний обсяг  фінансування  

для забезпечення протипожежних заходів та  встановлення систем об’єктового внутрішнього оповіщення 

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

№ 

з/п 

Найменування закладу Орієнтовний обсяг 

фінансування для забез-

печення протипожежних 

заходів за роками 

та орієнтована вартість 

(тис.гр) 

Орієнтовний обсяг 

фінансування для 

встановлення систем 

об’єктового внутрішнього 

оповіщення за роками та 

орієнтована вартість. (тис.гр) 

Виконавці Джерела 

фінансування 

За роками За роками 

2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ужгородська ДМШ № 1 ім. 

П.І.Чайковського 

4 4 13 13 Управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї 

та молоді 

Міський 

бюджет 

2 Центральна міська  

бібліотека  

(вул. Волошина, 20) 

8,3 8,3 1,3 1,3 

3 Міська бібліотека  

для дітей  

(пл. Б.Хмельницького,3) 

8,3 8,3 1,3 1,3 

4 Бібліотека-філія № 2 

(вул. 8 Березня, 19) 

8,3 8,3 1,3 1,3 

5 Ужгородська дитяча школа мистецтв 13,6 13,6 1,3 1,3 

ВСЬОГО (по рокам) 42,5 42,5 18,2 18,2 

ВСЬОГО (за 2017-2018 рік) 121,4 

Секретар ради                                                                       А. Сушко 
 

 

 



                            Додаток  4 

    до Програми 

 

Необхідний обсяг  фінансування для 

забезпечення протипожежних заходів та  встановлення систем об’єктового внутрішнього оповіщення 

Відділ охорони здоров’я 

№ 

з/п 

Найменування закладу Орієнтовний обсяг 

фінансування для забез-

печення протипожежних 

заходів за роками 

та орієнтована вартість 

(тис.гр) 

Орієнтовний обсяг 

фінансування для вста-

новлення систем 

об’єктового внут-

рішнього оповіщення за 

роками та орієнтована 

вартість (тис.гр) 

Виконавці Джерела 

фінансування 

За роками За роками 

2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Центральна міська клінічна лікарня  

 

14,8 14,8 3,2 3,2 Відділ 

охорони 

здоров’я 

Міський 

бюджет 

2 Міська дитяча клінічна лікарня 96,9 96,9 26,7 26,7 

3 Міський пологовий будинок 12,5 12,5 216,7 216,7 

4 Міська поліклініка 0,8 0,8 - - 

5 Центр первинної медико-санітарної 

допомоги 

17 17 28,3 28,3 

ВСЬОГО (по роках) 142 142 274,9 274,9 

ВСЬОГО (за 2017-2018 рік)  833,8 

 

 

Секретар ради                                                                         А. Сушко 

 

 

 

 

 



                           Додаток 5 

                                       до Програми 

Необхідний обсяг  фінансування  для 

забезпечення протипожежних заходів та  встановлення систем об’єктового внутрішнього оповіщення 

Управління освіти 

№ 

з/п 

Найменування закладу Орієнтовний обсяг фінан-

сування  для забезпечення 

протипожежних заходів за 

роками та орієнтована 

вартість (тис.гр) 

Орієнтовний обсяг фінан-

сування для встановлення 

систем об’єктового внут-

рішнього оповіщення за 

роками та орієнтована 

вартість (тис.гр) 

Виконавці Джерела 

фінансування 

За роками За роками 

2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ЗОШ №1 - - 24,1 24,1 Управління  

освіти 

Міський 

бюджет 

 

2 Лінгв.гімназія 53,3 53,3 42,9 42,9 
3 ЗОШ №2 66,7 66,7 43,7 43,7 
4 ЗОШ №3 11,7 11,7 - - 
5 ЗОШ №4 23,3 23,3 31,1 31,1 
6 ЗОШ №5 56,7 56,7 38,6 38,6 
7 ЗОШ №6 73,3 73,3 44,9 44,9 
8 ЗОШ №7 30 30 31,1 31,1 
9 ЗОШ №8 83,3 83,3 45,9 45,9 

10 НВК «УжЕЛ» 63,3 63,3 36,5 36,5 
11 ЗОШ №10 53,3 53,3 39,9 39,9 
12 Ліцей «Інтелект» 60 60 - - 
13 ЗОШ №12 83,3 83,3 40,8 40,8 
14 ЗОШ №13 13,3 13,3 20,1 20,1 
15 ЗОШ №14 5 5 20,1 20,1 
16 ЗОШ №15 33,3 33,3 28,7 28,7 
17 ЗОШ №16 30 30 27 27 
18 НВК «Гармонія» 83,3 83,3 37,7 37,7 
19 ЗОШ №19 93,3 93,3 41,1 41,1 
20 Ліцей «Лідер» 93,3 93,3 44,3 44,3 



21 Угорська гімназія 50 50 57,4 57,4 
22 Гімназія 100 100 31,1 31,1 
23 НВК «Веселка» 76,7 76,7 38,4 38,4 
24 НВК «Ялинка» 76,7 76,7 38,4 38,4 
25 НВК «Престиж» 20 20 38,1 38,1 
26 НВК «Первоцвіт» 66,7 66,7 38,1 38,1 
27 НВК «Пролісок» 30 30 31 31 
28 НВК «Горяни» 13,3 13,3 20,1 20,1 
29 ДНЗ №1 66,7 66,7 38,1 38,1 
30 ДНЗ №2 - - 20,1 20,1 
31 ДНЗ №6 13,3 13,3 20,1 20,1 
32 ДНЗ №7 13,3 13,3 26,3 26,3 
33 ДНЗ №8 «Дзвіночок» 66,7 66,7 31,3 31,3 
34 ДНЗ №12 13,3 13,3 20,1 20,1 
35 ДНЗ №15 13,3 13,3 20,1 20,1 
36 ДНЗ №16 16,7 16,7 20,1 20,1 
37 ДНЗ №18 40 40 31,3 31,3 
38 ДНЗ №19 26,7 26,7 27 27 
39 ДНЗ №20 30 30 29,2 29,2 
40 ДНЗ №21 33,3 33,3 30,9 30,9 
41 ДНЗ №26 40 40 32,5 32,5 
42 ДНЗ №28 13,3 13,3 24,7 24,7 
43 ДНЗ №29 «Дивосвіт» 36,7 36,7 31,1 31,1 
44 ДНЗ №30 30 30 24,7 24,7 
45 ДНЗ №31 30 30 24,7 24,7 
46 ДНЗ №33 10 10 20,5 20,5 
47 ДНЗ №36 73,3 73,3 38,1 38,1 
48 ДНЗ №38 70 70 38,1 38,1 
49 ДНЗ №39 73,3 73,3 38,5 38,5 
50 ДНЗ №40 16,7 16,7 20,1 20,1 
51 ДНЗ №42 70 70 38,6 38,6 

ВСЬОГО (по роках) 2 239,7 2 239,7 1 577,3 1 577,3     

ВСЬОГО (за 2017-2018 рік)  7 634,0     

Секретар ради                                                                    А. Сушко 


