
                                                                             

 
УКРАЇНА 

     ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                     ІІ    СЕСІЯ    VIII   СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ   

                                                           РІШЕННЯ  № 
 

2021                     м. Хуст 
 

Про внесення змін до Програми розвитку 

системи зв’язку, оповіщення та інформатизації  
цивільного захисту Хустської міської 
територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Кодексу цивільного захисту України, 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, розпорядження голови державної адміністрації № 442  

від 30.11.2015р. з метою своєчасного оповіщення керівного складу, населення 

та недопущення загибелі людей у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади  

на 2021 – 2025 роки, затвердивши: 

 1.2. додаток 2 до Програми зі змінами на 2021 рік (додається). 

 2. Це рішення є невід’ємною частиною до рішення I сесії Хустської 

міської ради VIII скликання № 24 від 17.12.2020 року «Про затвердження 

Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови – Фетько І.М. та постійну депутатську комісію з питань 

соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 



 

 

 

                     Додаток 2 до Програми 

затверджений рішенням ІІ сесії Хустської міської 

ради VIII скликання від  2021 року №____- 

 

ЗМІНИ ДО РОЗРАХУНКІВ ВИДАТКІВ, 

необхідних для реалізації Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації  
цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

зі змінами 

 

№ 
з/
п 

Найменування 
заходів 

Відповідальні 
виконавці 

Строки 
реалізації, 

роки 

Очікувані 
результати 

Фінансові 
витрати, 
усього 
(сума) 

У тому числі: 
 

міський 
обюджет 

інші джерела 
фінансуванн

я 

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

ційно-технічне обслу-
говування апаратури 

зв’язку 

Відділ з питань 
діяльності ПО, МР та НС 

спільно із відповідними 

суб’-єктами господарю-

вання 
 

2021 

 
Підтримка засобів зв’язку 

у робочому стані, надійна 

робота засобів 

факсимільного та 

радіозв’язку, безперебійна 

робота кінцевих 

пристроїв, абонентських 

телефон-них апаратів 

28,5 

 

-20,0 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

– 

      Разом:    28,5 

 

-20,0 – 

 

Розвиток підсистеми оповіщення системи зв’язку, оповіщення та інформатизації 

3. Експлуатаційно-техні-

чне обслуговування і 

ремонт ранього 

оповіщення Україна – 

Словаччина 

Відділ з питань 

діяльності ПО, МР та НС 

спільно із відповідними 

суб’-єктами господарю-

вання, установами, 

організаціями 

2021 

 
Надійна та безперебійна 

робота системи раннього 

оповіщення Україна – 

Словаччина 

14,0 -12,5 

 

– 

– 

– 

– 

– 

 

      Разом:    14,0 -12,5 - 

      ВСЬОГО:    212,5 212,5 - 

 

Секретар ради                                                                                                                     Василь ГУБАЛЬ                            


