
   
 
 
 
 
 
 

Розрахунок фінансового забезпечення  
У тому числі за 

роками 
Найменування заходу Головний 

розпорядник 
бюджетних 

коштів 

Джерела фінансу-
вання                 

(державний, 
місцевий 

бюджет, інші) 

Обсяги                            
фінансування 

(тис. грн.) 2014 2015 2016 
 

2017 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
І. Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту для захисту населення і територій міста 

від надзвичайних ситуацій 
Навчання особового складу орга-
нів управління та сил ЦЗ: 
- категорія керівного складу, фа-
хівців з питань цивільного захис-
ту бюджетних установ та закла-
дів; 
- категорія керівного складу, фа-
хівців з питань цивільного захис-
ту суб’єктів господарювання. 

  
 
 

не потребує              
фінансування 

 
 

кошти підпри-
ємств 

      

Забезпечення готовності до дій 
мобільної оперативної групи від-
ділу з питань ЦЗ 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
 

Додаток 
до міської Програми захисту населення і                    
територій міста від надзвичайних ситуацій                 
техногенного та природного характеру                          
на  період 2014-2018 років 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Придбання та утримання засобів 
індивідуального захисту, прила-
дів радіаційної та хімічної розві-
дки працівників органів місцево-
го самоврядування, територіаль-
них формувань ЦЗ 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

ІІ. Запобігання підтопленням території міста 
Проведення заходів по обсте-
женню гідротехнічних споруд на 
річці Уж 

ККП 
«Водоканал» 

кошти підпри-
ємства 

      

Реконструкція гідротехнічних 
споруд на річці Уж 

ККП 
«Водоканал» 

Державний                  
та міський                  

бюджет 

1900,0 1900,0     

Будівництво нових та ремонт іс-
нуючих мереж поверхневого во-
довідведення 

КВГП міський                  
бюджет 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Придбання пересувних насосних 
установок для відкачування води 

ККП 
«Водоканал» 

КВГП 

міський                  
бюджет 

500,0 200,0 - - - 300,0 

ІІІ. Зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов 
Підтримання в готовності сил та 
засобів реагування на надзви-
чайні ситуації 

 кошти спеціалі-
зованих служб 

ЦЗ, підприємств 

      

Видалення аварійних дерев ВЦЗ міський                  
бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

Створення та утримання місько-
го матеріального резерву для 
оперативної ліквідації наслідків 
НС 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

40,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
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ІV. Зниження рівня техногенної безпеки 

Впровадження автоматизованої 
системи раннього виявлення за-
грози виникнення НС та опові-
щення населення 

ККП 
«Водоканал» 

міський                  
бюджет 

150,0 150,0 - - - - 

V. Створення страхового фонду документації 
Проведення мікрофільмування 
документації об’єктів для стра-
хового фонду документації 

 кошти підпри-
ємств 

      

VІ. Заходи щодо інформаційного забезпечення 
Придбання та виготовлення дру-
кованих засобів наочної агітації, 
методичних посібників 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Впровадження технічних засобів 
навчання та пропаганди з питань 
ЦЗ та безпеки життєдіяльності 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Забезпечення оснащення матері-
алами мережі консультаційних 
пунктів щодо дій у НС 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Модернізація системи централі-
зованого оповіщення та розши-
рення зони її дії 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Організація підготовки та прове-
дення міських змагань громадсь-
кого дитячого руху «Школа без-
пеки», забезпечення участі місь-
кої команди в обласних змаган-
нях 

Відділ 
освіти 

міський                  
бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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VІІ. Облаштування пляжу, місць масового відпочинку населення 

Планування території  УЖКГ міський                  
бюджет 

15,0 15,0 - - - - 

Обладнання туалетами, роздяга-
льнями 

УЖКГ міський                  
бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Водовідведення дощових стоків УЖКГ міський                  
бюджет 

50,0 25,0 25,0 - - - 

Виготовлення та встановлення  
на пляжі та місцях масового від-
починку населення стендів із ма-
теріалами щодо попередження 
нещасних випадків на воді 

КВГП міський                 
бюджет,                 
бюджет                  

підприємства 

6,9 6,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

VІІІ. Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах 
Підвищення кваліфікації спеціа-
лістів міської комунальної ряту-
вальної служби на воді в Київсь-
кій морській школі 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

11,0 - 5,0 - 6,0 - 

Здача щорічного обов’язкового 
технічного мінімуму спеціаліс-
тами рятувальної служби в Київ-
ській морській школі 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

23,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 

Проведення місячника з дотри-
мання правил безпеки на воді, 
розробка, виготовлення та розпо-
всюдження друкованих засобів 
інформації (листівки, бюлетені, 
буклети) 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

28,0 4,5 5,1 5,6 6,1 6,7 
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Виготовлення та встановлення у 
місцях заборонених для купання 
щитів «КУПАТИСЯ ЗАБОРО-
НЕНО» 

КВГП міський                 
бюджет,                 
бюджет                  

підприємства 

6,0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 

Виготовлення та встановлення в 
небезпечних місцях акваторії 
пляжу буїв із надписом «НЕ-
БЕЗПЕЧНО» 

КВГП міський                 
бюджет,                 
бюджет                  

підприємства 

20,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Придбання водолазного та іншо-
го рятувального спорядження і 
майна, зимової та літньої форми 
одягу 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

49,5 20,0 4,5 - 25,0 - 

Придбання сучасної гучномовної 
апаратури оповіщення, гучномо-
вців 

ВЦЗ міський                  
бюджет 

7,5 2,0 - 5,5 - - 

Всього   6196,9 3036,8 754,5 727,0 704,0 974,6 
 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                                               В.Ходаківський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


