
                                                                                                                                                                    Додаток 
до рішення сесії Хустської міської ради 
скликання  від  16.12.2019 р. № 1758

РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ,
необхідних для реалізації Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації 

цивільного захисту міста Хуст  на 2016 – 2020 роки ( в новій редакції )

№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Строки
реалізації,

роки

Очікувані результати Фінансові
витрати,
усього
(сума)

У тому числі:
міський
бюджет

інші джерела
фінансування

Розвиток підсистеми зв’язку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації
1. Ремонт,  експлуата-

ційно-технічне  обслу-
говування  апаратури
зв’язку

Відділ  з  питань
діяльності ПОО, МР та
НС  спільно  із
відповідними  суб’-
єктами  господарю-
вання

2016
2017
2018
2019
2020

Підтримка  засобів
зв’язку  у  робочому
стані,  надійна  робота
засобів  факсимільного
та  радіозв’язку,
безперебійна  робота
кінцевих  пристроїв,
абонентських  телефон-
них апаратів

114,0 15,0
25,0
24,0
25,0
25,0

–
–
–
–
–

3. Обладнання  вузла
зв’язку  сучасними
видами  апаратури
зв’язку,  засобами
радіозв’язку  та  теле-
фонії,  створення
внутрішньої  теле-
фонної  мережі  на  базі
міні-АТС

Відділ  з  питань
діяльності  ПОО,МР та
НС  спільно  із
відповідними  суб’-
єктами  господарю-
вання  незалежно  від
форм власності

2016
2017
2018
2019
2020

Сумісність  з  єдиною
національною системою
зв’язку,  створення умов
для ефективного управ-
ління в різних режимах
функціонування  управ-
ління,  можливість
роботи  в  радіомережах
взаємодіючих відомств

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

     Разом: 114,0 114,0 –



2

Розвиток підсистеми оповіщення системи зв’язку, оповіщення та інформатизації
5. Експлуатаційно-техні-

чне  обслуговування  і
ремонт ранього
оповіщення  Україна –
Словаччина

Відділ  з  питань
діяльності ПОО, МР та
НС  спільно  із
відповідними  суб’-
єктами  господарю-
вання,  установами,
організаціями

2016
2017
2018
2019
2020

Надійна  та  безперебійна
робота системи раннього
оповіщення  Україна  –
Словаччина

10,0 5,0
5,0
0,0
0,0
0.0

–
–
–
–
–

8. Закупівля  переносних
(ручних,  автомобіль-
них  тощо)  засобів
доведення  інформації
та оповіщення людей

Відділ  з  питань
діяльності ПОО, МР та
НС

2016
2017
2018
2019
2020

Забезпечення  ефектив-
ного  оповіщення  насе-
лення у зоні  виникнення
надзвичайних  ситуацій
локального характеру

–
–
–
–

0,0

–
–
–
–

0,0

–
–
–
–
–

     Разом :   10,0    10,0 -
      ВСЬОГО, 124,0    124,0 -

Секретар ради                                                                                                                                               Володимир ЕРФАН


