
 

                                                                                                               Додаток 1  

до рішення І сесії Хустської міської ради 

VIII скликання від 31.03.2021 року №144 

 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Хустської міської територіальної громади  на 2021 – 2023 роки 

 

1. Ініціатори розроблення Програми 10-та державна пожежно-рятувальна частина 

Управління ДСНС України у Закарпатській 

області, відділ мобілізаційної роботи, 

організації взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

Хустської міської територіальної громади 

2. Підстава для розроблення Кодекс цивільного захисту України;  

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  

3. Розробник Програми 10-та державна пожежно-рятувальна частина 

Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області 

4. Співрозробники Програми – 

5. Відповідальний виконавець 

Програми  

10-та державна пожежно-рятувальна частина 

Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області  

5.1 Головний розпорядник коштів Фінансове управління виконавчого комітету 

Хустської міської ради 

6. Учасники Програми  10-та державна пожежно-рятувальна частина 

Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області, відділ мобілізаційної роботи, 

організації взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

Хустської міської територіальної громади 

7. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Бюджет Хустської міської територіальної 

громади  

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, тис.грн. у тому 

числі: 

 

199,0 тис.грн. 

9.1 коштів бюджету територіальної 

громади 
199,0 тис.грн. 

9.2 коштів інших джерел - 

 

 Секретар ради                              Василь ГУБАЛЬ 



 

 
                                                                                                               Додаток 2 

до рішення І сесії Хустської міської ради 

VIII скликання від 31.03.2021 року №144 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання  Всього витрат 

на виконання 

Програми  

тис. грн. 

2021 2022 2023 2021 – 2023 

роки 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів 

всього, тис.грн. у 

тому числі: 

199,0 - - 199,0 

Бюджет Хустської 

міської 

територіальної 

громади 

199,0 - - 199,0 

 

 

     Секретар ради                              Василь ГУБАЛЬ 



 

                                                                                                                                                                                                         Додаток 3  

                                                                                                до рішення І сесії Хустської міської ради 

                                                                                                VIII скликання від 31.03.2021 року №144 

 

Перелік заходів і завдань та очікувані результати виконання  Програми забезпечення пожежної 

 та техногенної безпеки на території Хустської міської територіальної громади на 2021 -  2023 роки 

 

№ 

з/п 

Найменуван

ня напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк виконання заходу, 

значення показника 

Виконавці 
Джерела 

фінансу

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень 

Очікуваний 

результат 

в
сь
о
го

, 
ти
с.

 

гр
и
в
ен
ь 

У тому 

числі за роками,  

тис. гривень 

в
сь
о
го

 За роками 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

1. 

Забезпечення 

розвитку 

матеріально-

технічної бази 

Державних 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

тон 

36 12 12 12 

ДПРЧ-10 Управління 

ДСНС України у 

Закарпатській  

області 

Бюджет 
Хустської 

міської 

територіаль

ної громади

199,0 199,0 - - 

Забезпечення 

необхідного 

рівня технічної 

спроможності 

та 

ефективності 

діяльності 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

управління  

ДСНС у 

Закарпатській 

області 

Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 199,0 199,0 - -  

Хустської міської територіальної громади 199,0 199,0 - -  

  

  

       Секретар ради                                                                                                          Василь ГУБАЛЬ 
 


