
 

 
 
 
 

 

                                                                                                               

                                                              
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
01.12.2020                                          Мукачево                                                №472 
 
 

 Про схвалення проєкту Програми удосконалення цивільного захисту та 
оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на                          

2021-2023 роки  
  

Розглянувши проєкт Програми удосконалення цивільного захисту 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, з метою 
забезпечення цивільного захисту на території Мукачівської міської  
територіальної громади, відповідно п.4 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту 
України, абз.3 ч.2 ст.38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову 
службу”, враховуючи Порядок розроблення місцевих цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання затверджений рішенням 66 сесії 7 
скликання Мукачівської міської ради  від 31.10.2019 року №1574, керуючись 
п.1,3 ч.1 ст.36, пп.1 п.”а” ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про  
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради вирішив: 

1. Схвалити проєкт Програми удосконалення цивільного захисту та 
оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки, згідно додатку до цього рішення. 

2. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 
оборонної роботи (Карпік В.П.) подати схвалений проєкт Програми на 
затвердження Мукачівській міській раді. 

         3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника   
 міського голови  Е.Барчія. 

 
 

 
 
Міський  голова                                                                                    А. БАЛОГА 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                           
       
 
 



 

 
 
 
 

 

         
                  Додаток до рішення виконавчого 
        комітету Мукачівської міської ради 
        від 01.12.2020 № 472 
 
 
     І. Паспорт   Програми  

удосконалення  цивільного  захисту  та оборонної роботи Мукачівської  
міської  територіальної громади  на  2021-2023 роки 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 
та оборонної роботи  Мукачівської міської ради 

2. Підстава  для  розроблення  
3. Розробник Програми Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи Мукачівської міської ради 
 

4. Співрозробник  Програми   Структурні підрозділи Мукачівської міської ради 
 

5. Головний розпорядник коштів 
 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець 
Програми  

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної  
оборонної роботи Мукачівської міської ради, виконавч  
комітет Мукачівської міської ради 
 

6. Учасники  Програми Структурні підрозділи  Мукачівської міської ради 
 

7. Термін реалізації Програми Протягом  2021-2023 роки  
 

7.1 Етапи виконання Програми:    1 етап - 2021 рік 
   2 етап - 2022 рік 
   3 етап - 2023 рік  
 

8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми 

   Міський бюджет  
 
 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми усього, в 
тому числі: 

      2021 рік -   364,0  тис.грн 
      2022 рік -   220,0  тис.грн   
      2023 рік -   220,0  тис.грн               

9.1 Коштів міського бюджету                 804,0 тис.грн    
 

 
 
    
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і території 

Мукачівської міської територіальної громади (далі - територіальна громада) 
техногенного та природного характеру  зумовлена тенденцією зростання 
кількості пожеж, повеней та інших надзвичайних ситуацій природного 
характеру, які несуть загрозу для населення та інфраструктури територіальної 
громади.  

Крім того, на даний час  потребує оновлення система оповіщення органів 
управління та сил цивільного захисту, населення громади про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також забезпечення 
функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення, технічних 
засобів телекомунікацій та забезпечення зв’язком  органів управління та сил 
цивільного захисту 

Одним із шляхів вирішення вказаних завдань є створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, проведення комплексної роботи щодо удосконалення 
системи оповіщення населення, створення місцевої автоматизованої системи 
централізованого оповіщення. 

Кожна із вищерозглянутих проблем  може бути досягнута завдяки 
ресурсному забезпеченню Програми удосконалення цивільного захисту та 
оборонної роботи Мукачівської міської  територіальної громади на  2021-2023 
роки (далі — Програма). 

 
ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є:  послідовне зниження ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення  
рівня  безпеки населення, захищеності та удосконалення заходів з оборонної 
роботи на території Мукачівської міської територіальної громади. 
 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 
Реалізація Програми здійснюється  для попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та сприяння 
оборонній роботі  на території Мукачівської міської територіальної громади. 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського 
бюджету в сумі   804 тис.грн.  та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством, згідно додатку 1 до Програми. 

Термін реалізації заходів Програми – протягом  2021-2023років. 
 
 

V. Перелік завдань  Програми та результативні показники 



 

 
 
 
 

 

 
Основні завдання Програми: 
1)  впровадження (проектування, створення, модернізація, вдосконалення, 

введення в експлуатацію, експлуатація, технічне обслуговування) місцевої  
автоматизованої системи централізованого оповіщення; 
    2) придбання, встановлення та обслуговування засобів оповіщення та 
комплектуючих; матеріалів до них, придбання, встановлення та обслуговування 
засобів зв’язку органів управління та сил цивільного захисту;  
         3) придбання друкарської продукції для інформування  населення щодо дій  
при виникненні надзвичайних ситуацій; 
     4)  придбання матеріально – технічних засобів для забезпечення роботи 
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розрахунково – 
аналітичної групи; 
    5) поповнення та утримання  матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, засобів індивідуального захисту, 
приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного та хімічного 
контролю; 
      6) проведення заходів щодо оповіщення та призову громадян на строкову 
службу; 
        7)  проведення заходів щодо агітації та популяризації військової служби. 
        Завдання,  заходи з виконання Програми та очікуваний результат визначено 
у додатку 2 до Програми. 
      Реалізація основних завдань Програми дасть змогу: захистити населення і 
територію Мукачівської міської територіальної громади в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій та подій,  покращити стан техногенної безпеки об’єктів, 
терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати 
навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і 
небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф; виконувати 
заходи щодо оборонної роботи. 
      У разі виконання Програми забезпечуватиметься функціонування міської 
ланки регіональної підсистеми єдиної державної системи  реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою зменшення 
витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та робота для 
популяризації військової служби та зміцнення обороноздатності нашої країни. 

 
VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

 Основні напрямки діяльності Програми:   
 1. Вдосконалення системи зв’язку та оповіщення органів управління та 
сил цивільного захисту, населення  громади.  

2. Заходи щодо інформування населення про надзвичайні ситуації. 
 3. Забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
та розрахунково – аналітичної групи. 

4. Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. 

5. Вдосконалення заходів оборонної роботи. 



 

 
 
 
 

 

 
 

         VII. Координація  та контроль за ходом  виконання Програми 
 
 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної           
роботи Мукачівської міської ради здійснює координацію та контроль за                               
виконанням заходів Програми. 
    Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець Програми 
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 
10  лютого готує та подає  фінансовому  управлінню  Мукачівської   міської  
ради та відділу економіки  Мукачівської міської ради інформацію про стан 
виконання  Програми, згідно з додатком 3.  
 Виконавчий комітет Мукачівської міської ради за підсумками року подає 
на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 
01 березня року наступного за звітним періодом. 
 
 
Секретар міської  ради                          ________________
 



 

 

                                                                                           
                                                                                                                                                    
                             Додаток 1 до  Програми  удосконалення   
                                           цивільного захисту  та оборонної роботи 
                     Мукачівської міської територіальної   
                                громади  на  2021-2023 роки                                                              

 
Ресурсне  забезпечення  Програми  удосконалення  цивільного захисту  Мукачівської міської  територіальної 

громади на  2021 -2023 роки 
                

тис. грн. 
 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 
Програми 

Етапи  виконання  Програми (тис.грн.)  Усього витрат на виконання                                               
Програми (тис.грн.) І ІІ ІІІ 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 
 

Обсяг ресурсів  усього, у тому 
числі: 

 

364,0 220,0 220,0 804,0 

 
 

міський бюджет 
 

364,0 220,0 220,0 804,0 

 
 
 

     Секретар  міської  ради                                                                                                   _____________ 
  
 
 
 
 
                                  



 

 

                       Додаток 2 
                      до  Програми удосконалення  цивільного 
                       захисту та оборонної роботи   
                                   Мукачівської  міської територіальної  
                        громади  на  2021-2023 роки 
 

 
 

                      Перелік  заходів і завдань  Програми удосконалення  цивільного захисту  Мукачівської міської  
територіальної громади на  2021 -2023 роки 

 
 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності  

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансуван
ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис.грн., у 
тому числі: 

Очікуваний результат 

1. Вдосконалення 
системи зв’язку та 

оповіщення 
цивільного 

захисту 
Мукачівської 

міської 
територіальної 

громади 

Впровадження (проектування, 
створення, модернізація, 

вдосконалення, введення в 
експлуатацію, експлуатація, 

технічне обслуговування) місцевої 
автоматизованої системи 

централізованого оповіщення. 
Придбання, встановлення та 

обслуговування засобів 
оповіщення, зв’язку та 

комплектуючих матеріалів до них 

2021 
 
 
 

Виконавчий 
комітет  та 

відділ з 
питань НС, 

      мобілізаційної                  
та оборонної            

роботи                    
   Мукачівської 

     міської 
    ради 

Міський 
бюджет 233,0 

Оповіщення органів 
управління та сил 

цивільного захисту, 
населення  

Мукачівської міської 
територіальної 

громади. 
Забезпечення 

зв’язком органів 
управління та сил 

цивільного захисту 

2022 
 
 
 

40,0 

2023 
 
 
 
 
 
 

40,0 



 

 

2. Придбання  
засобів 

індивідуального 
захисту, приладів 

радіаційної та 
хімічної розвідки, 
дозиметричного і 

хімічного 
 контролю 

Забезпечення  працівників 
формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту, 
працівників установи засобами 

індивідуального захисту, 
приладами радіаційної та хімічної 

розвідки, дозиметричного і 
хімічного контролю 

 
 

2021 
 
 

Виконавчий 
комітет  та 

відділ з 
питань НС, 

мобілізаційної та 
оборонної 

роботи 
   Мукачівської 

    міської 
   ради 

Міський  
бюджет 

 
 

35, 0 

Забезпечення 
засобами захисту  

 

 
2022 

 

 
45, 0 

2023 
 45, 0 

3. 
Забезпечення 

роботи штабу з 
ліквідації наслідків 

надзвичайної 
ситуації та 

розрахунково – 
аналітичної групи 

 

Матеріально – технічне 
забезпечення роботи штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації та розрахунково – 

аналітичної групи 
 
 
 

2021 
 

Виконавчий 
комітет  та        

відділ з питань НС, 
мобілізаційної та 

оборонної                  
роботи     

       Мукачівської 
    міської    ради 

 
 

Міський  
бюджет 

 
 

10,0 
Забезпечення роботи 

штабу з ліквідації 
наслідків 

надзвичайної ситуації 
та розрахунково – 

аналітичної гру 
 
 

2022 
 

15,0 

2023 
 
 
 

15,0 

4. Заходи  щодо 
створення 
місцевого 

матеріального 
резерву для 

запобігання і 
ліквідації 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій 

Поповнення та утримання  
матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 

2021 
 

Виконавчий 
комітет  та 

відділ з 
питань  НС,   

мобілізаційної та 
оборонної 

роботи    
       Мукачівської 

  міської 
ради 

Міський 
бюджет 34,0 

Захист населення 
та інфраструктури 

Мукачівської міської 
ОТГ від можливих 

надзвичайних  
ситуацій 

 

2022 48,0 

2023 48,0 



 

 

5. Заходи  щодо   
утримання  

запасного пункту 
управління та 

захисної споруди 
цивільного захисту 

Мукачівської 
міської ради 

 
 
 

Утримання  захисної споруди 
цивільного захисту, проведення її 

поточного ремонту, придбання 
майна, обладнання, меблів, приладів 

 
 
 
 
 
 

2021 
 
 

Виконавчий комітет  
та відділ з  

питань НС, 
мобілізаційної та 

оборонної 
роботи 

   Мукачівської 
міської 

ради 

Міський  
бюджет 

 
 

20,0 

Утримання  запасного 
пункту управління та 

захисної споруди 
цивільного захисту 

2022 
 
 

40,0 

2023 

40,0 

6. Заходи  щодо 
інформування 
населення про 
надзвичайні 

ситуації 

Придбання друкарської продукції 
для інформування  населення щодо 
дій  при виникненні надзвичайних 

ситуацій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 

 
       Виконавчий 

комітет  та 
відділ з 

питань НС, 
мобілізаційної та 

оборонної 
роботи 

     Мукачівської 
     міської ради 

Міський 
бюджет 

5,0 

Проінформованість 
населення  

Мукачівської міської 
ОТГ з питань 

цивільного захисту 

2022 
 
 
 

5,0 

2023 5,0 

                                                                             



 

 

7. Заходи з 
оповіщення та  

призову на 
військову службу; 
агітаційні заходи 

 
 
 
 
 
 
 

Придбання конвертів та агітаційних 
матеріалів для оповіщення 
призовників та придбання 
агітаційних матеріалів. 

 
2021 

 

     Виконавчий 
комітет  та 

відділ з 
питань НС, 

мобілізаційної та 
оборонної 

роботи 
     Мукачівської 

   міської 
  ради 

Міський 
бюджет 27,0 

Виконання заходів з 
оповіщення 

військовозобо-
в’язаних 

2022 
 
 

27,0 

2023 27,0 

 
 

Всього: 
 
 
 

 
2021 

 
  

364,0 

804,0 тис.грн 2022 
 

220,0 

2023 
 

220,0 

                           
 
 
 
        

Секретар міської ради          _______________ 
 

 
 
 
 
                               



 

 

              
 
                       Додаток 3 
                      до  Програми удосконалення цивільного  
                                   захисту та оборонної роботи Мукачівської  
                        міської територіальної громади на 2021-2023 роки
                
     Інформація про виконання програми за _______ рік 

1.    
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення  міської ради про її затвердження 

4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________ 
(назва програми) 

 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан виконання заходів 
(результативні 
показники виконання 
програми) Всього У тому числі: Всього У тому числі: 

Державний 
бюджет 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Кошти не 

бюджетних 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 
обласного 
підпорядкуван
ня) бюджети 

Кошти не 

бюджетни
х джерел 

              

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 

          

 
 Секретар міської ради                                                                       ___________  
 



 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                           О.ЛЕНДЄЛ 
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