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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту Хустської міської територіальної громади  на 2021 – 2025 роки 
 

1. Найменування 

Програми 

Програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту Хустської міської 

територіальної громади  на 2021 – 2025 роки 

2. Підстава для 

розроблення 

Програми 

Кодексу цивільного захисту України, Закон 

України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», постанов Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 

цивільного захисту» від 27 вересня 2017 року № 733, 

«Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту» від 9 січня 2014 року № 11, 

«Про затвердження типових положень про функціональну 

і територіальну підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту» від 11 березня 2015 року № 101. 

3. Розробник 

Програми 

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 

мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій . 

4. Виконавці 

Програми  

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 

мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій, 

Хустський відділ Національної поліції в Закарпатській 

області, Хустська філія  ЦТП №12 ПАТ «Укртелеком» 

5. Мета і основні 

завдання Програми 

Поліпшення рівня захисту населення і територій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій за рахунок 

проведення реконструкції удосконалення 

централізованого оповіщення керівного складу органів 

влади, населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. Експлуатаційно-технічне 

обслуговування та підтримка у постійній готовності 

діючих систем оповіщення.  

6. Основні заходи 

Програми 

Проведення реконструкції системи оповіщення. 

Експлуатаційно-технічне обслуговування системи 

оповіщення. Впровадження сучасних засобів радіозв’язку, 

інформаційно-комунікаційних технологій, телефонії та 

електронних мережевих комунікацій. Оплата послуг 

зв’язку для здійснення централізованого оповіщення 

керівного складу органів влади, безперебійного 

функціонування діючиих систем зв’язку, оповіщення та 

інформатизації. Проведення перевірок стану організації 

оповіщення громади перевірка працездатності 



 

ретрансляторів, кінцевих засобів оповіщення із 

вибірковою перевіркою та запуском сирен і гучномовців 

7. Строки реалізації 

Програми 

2021 – 2025 роки 

8. Фінансове 

забезпечення 

Програми 

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів 

міського бюджету; інвестиційних коштів; міжнародної 

технічної допомоги; інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

9. Очікувані 

результати 

реалізації Програми 

Реалізація заходів Програми дасть можливість підтримати 

та  дозволить провести реконструкцію діючої системи 

оповіщення, яка забезпечить своєчасне та ефективне 

інформування керівного складу органів влади і населення 

про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що 

значно зменшить кількість людських жертв, матеріальних 

та фінансових збитків від наслідків надзвичайних 

ситуацій 

10. Керування Про-

грамою і контроль 

за її реалізацією 

Координацію робіт, пов’язаних із виконанням програми, 

покладено на відділ з питань діяльності правоохоронних 

органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій 
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