
 

Додаток 1 

до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради        

VIII скликання від 16.12.2022 року № 1147 

 

Паспорт 

Програми забезпечення державної безпеки на території Хустської міської 

територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області на 2023 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області 

2. Підстава для розроблення Закон України від 25.03.1992 №2229-VІІ «Про 

Службу безпеки Україні», із внесеними до нього 

змінами, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із 

внесеними до нього змінами, Закон України від 

21.06.2018 № 2469-VІІІ «Про національну 

безпеку України», лист начальника Управління 

Служби безпеки України в Закарпатській 

області від 12.12.2022 року № 58/1274-Х 

3. Розробник Програми Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області 

4. Співрозробники Програми Виконавчий комітет Хустської 

міської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області 

5.1 Головний розпорядник 

коштів 

Фінансове управління виконавчого комітету 

Хустської міської ради 

6. Учасники Програми Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області, виконавчий комітет 

Хустської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023 рік 

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, у тому 

числі: 

0,0 тис. грн. (Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації заходів Програми, 

може змінюватися шляхом внесення відповідних 

змін до бюджету Хустської міської 

територіальної громади впродовж терміну дії 

Програми) 

9.1. коштів бюджету 

територіальної громади 

0,0 тис. грн. 

 

Секретар ради             Василь ГУБАЛЬ



Додаток 2 

до рішення ІІІ сесії Хустської міської ради        

VIII скликання від 16.12.2022 року № 1147 

 

Перелік заходів та очікувані результати виконання 

Програми забезпечення державної безпеки на території Хустської міської територіальної громади, матеріально-технічного 

забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2023 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Виконавці Строк 

виконання 

Обсяг 

фінансуванн

я, 

тис. грн. 

Джерело 

фінансування 

Очікувані 

результати 

1. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Управління СБУ 

в Закарпатській 

області 

Придбання: 

- ПММ, офісного устаткування та 

приладдя, будівельних та витратних 

матеріалів, інших товарів 

господарського призначення, -

обладнання та техніки(в т.ч. 

спеціального призначення), інвентарю, 

інструментів, меблів, тощо... 

-запчастин та комплектувальних 

виробів і деталей для ремонту: 

автотранспорту, техніки, всіх видів 

обладнання, тощо... Поточний ремонт 

приміщень, будівель, автотранспорту, 

обладнання , техніки. 

Управління 

Служби 

безпеки 

України в 

Закарпатській 

області 

2023 рік 0,0 Бюджет 

Хустської 

міської 

територіальної 

громади 

Покращення 

матеріально–

технічного 

забезпечення з 

метою з 

зниження 

загального рівня 

загроз інтересам 

держави 

за рахунок 

створення 

належних умов 

для ефективного 

виконання 

службових 

обов’язків 

працівниками 

підрозділу СБУ  

2. Придбання предметів довгострокового 

користування: 

- автотранспортних засобів (в т.ч. 

автотранспортних засобів спеціального 

призначення),техніки (в т.ч. техніки 

спеціального призначення), 

безпілотних літальних апаратів, 

комп’ютерної техніки, оргтехніки, 

Управління 

Служби 

безпеки 

України в 

Закарпатській 

області 

2023 рік 0,0 Бюджет 

Хустської 

міської 

територіальної 

громади 



 

 

2 

 

 

кондиціонерів, меблів, всіх видів 

обладнання (в т.ч. спеціального 

призначення): мережевого, 

телекомунікаційного, 

протипожежного, засобів зв’язку, 

тощо... 

Капітальний ремонт, модернізація та 

реконструкція: будівель, приміщень, 

автотранспорту, всіх видів обладнання 

та систем. 

ВСЬОГО:   0,0   

 

Секретар ради                       Василь 

ГУБАЛЬ 


