
                                                                                                                                                            Додаток  

                                                                                                                                                            до рішення виконавчого  комітету  
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                                                                                                                                                     Додаток 5 до розділу 5 Програми 

 

5. Заходи Програми розвитку системи оповіщення та інформатизації  

цивільного захисту міста Чорткова на 2019 - 2022 роки 

 
№ 

з/п Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. гривень, 

у тому числі: 

 

 

1 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

реалізації системи 

інформування 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

реалізації системи 

інформування 

2019 відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет  

2019р.- 15,0 

2 Придбання сирени ЦО 

С-40 -3 шт 

Придбання сирени ЦО 

С-40 -3 шт 

2019-2022р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет 

2019р.-10,0 

2020р.-20,0 

2021р.-20,0 

2022р.-105,0 

3 Придбання блок 

управління сиренами 

С-40 

Придбання блок 

управління сиренами 

С-40 

2019-2021р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

Міський 

бюджет 

2019р.-10,0 

2020р.-10,0 



ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 
2021р.-10,0 

4 Придбання 

обладнання 

гучномовного зв’язку 

Придбання 

обладнання 

гучномовного зв’язку 

(в т.числі гучномовці , 

підсилювачі, кабель 

живлення, 

комп’ютерний кабель, 

мікрофон, та інші) 

2019-2022р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет                 

2019р.-80,0 

 

             2020р.-95,0 

2022р. – 130,0 

5 Створення 

автоматизованого 

робочого місця міста  

(комплект для 

чергового виконавчого 

комітету міської ради) 

Створення 

автоматизованого 

робочого місця міста  

(комплект для 

чергового 

виконавчого комітету 

міської ради) 

2019-2022р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет                                        

 

             2022р.-40,0                     

6 Придбання 

обладнання для 

створення центральної 

системи управління 

електросирен 

Придбання 

обладнання для 

створення 

центральної системи 

управління 

електросирен 

(розхідні матеріали, в 

тому числі кабелі 

живлення, вимикачі, 

витова пара, реле, 

генератори, та інші) 

2019-2022р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет                                        

2022р.-425,0 



7 Придбання комплекту 

обладнання системи 

оповіщення 

Придбання комплекту 

обладнання системи 

оповіщення та 

ноутбуки для системи 

оповіщення 

2019-2022р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет                                        

2022р.-290,0 

8 Підключення захисних 

споруд які 

розташовані на 

території громади до 

мережі Інтернету та 

встановлення 

радіоприймачів 

Підключення 

захисних споруд які 

розташовані на 

території громади до 

мережі Інтернету та 

встановлення 

радіоприймачів 

(роутери, 

маршрутизатор, 

маршутосиловий 

кабель,  кабель 

живлення, мережевий 

кабель) 

2019-2022р відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи 

Міський 

бюджет                                        

2022р.-90,0 

 

   

Керуюча справами 

виконавчого комітету міської ради                   Наталія ЗАЯЦЬ 
 


