
                                                                                                      Додаток 1  
                                                                                                          до рішення  міської ради  

від 09 грудня 2022р. №1205 

 

Напрямки реалізації Програми 

№ з/п Назва показника Одини 

ця 

виміру 

Сума 
коштів, на 

проведе 
ння заходу 
2021 році 

Сума 
коштів, на 

проведе 
ння заходу 
2022 році 

Сума 
коштів, на 

проведе 
ння заходу 
2023 році 

1 2 3 4 5 6 

1 Щорічне проведення заходів з 
поповнення використаних 
матеріальних запасів та 
коригування їх номенклатури за 
результатами здійснення заходів 
із запобіганням виникнення 
критичної ситуації яка може 
виникнути при лікуванні гострої 
респіраторної інфекції COVID-19 

та проведення 
аварійновідновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, в тому числі з 
попередження розповсюдження 
захворюваності на гостру 
респіраторну інфекцію, 
спричинену коронавірусом 
COVID-19. 

тис.грн 1000 500 500 

2 Проведення пропаганди 
цивільного захисту серед 
населення, виховання молодого 
та підростаючого покоління 
шляхом залучення до 
спортивномасових заходів 
дружин юних пожежних і 
забезпечення участі в обласних 
заходах. 

тис.грн 20 20 20 

3 Створення резерву для утилізації 
небезпечних хімічних речовин з 
території Чортківської міської 
територіальної громади. 

тис.грн 100 100 100 

4 Придбання протиепідемічних 
препаратів та виконання робіт по 
дезінфекції в тому числі 
препаратів з попередження 
розповсюдження захворюваності 
на гостру респіраторну інфекцію, 

спричинену коронавірусом 
COVID-19. 

тис.грн 500 0 200 

5 Відновлення захисних 
властивостей захисних споруд 
цивільного захисту, які 
відносяться до власності 

тис.грн 100 810 400 



Чортківської міської 
територіальної громади 

6 Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт 
(поточний, капітальний ремонти) 
на об’єктах комунальної 
власності Чортківської міської 
ради, що потерпіли внаслідок 
стихійного лиха. 

тис.грн 50 350 250 

7 Поповнення матеріальних 
запасів в т.ч. поливо - 

мастильних матеріалів для 
здійснення комплексу заходів 
спрямованих на захист України 

та забезпечення джерел 
резервного живлення 

тис.грн - 1700 600 

8 Здійснити обстеження технічного 
стану та руйнувань 
багатоквартирних житлових 
будинків по вул.. Ст. Бандери, та 
Кн. В. Великого, після 
надзвичайної ситуації воєнного 
характеру 

тис.грн - 180 - 

9 Закупівля генераторів для 
забезпечення безперебійного 
електроживлення для критичної 
інфраструктури та інших об’єктів 

тис. 
грн.. 

- - 500 

Разом тис.грн 1770 3660 2570 

 

 

Секретар міської ради      Ярослав ДЗИНДРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



 

                                                                                            Додаток 2  
                                                                                                           до рішення міської ради  

від  09 грудня 2022 №1205 

 

                                                     Ресурсне  забезпечення Програми 

Обсяги 

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання Усього витрат на 

виконання програми    

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Обсяг 

ресурсів, 

усього, у 

тому числі: 

1 млн.770 тис. 

грн.. 

3 млн.660 

тис. грн. 

2 млн. 570 

тис. грн. 

8 млн. грн. 

міського 

бюджету 

1 млн.770 тис. 

грн.. 

3 млн.660 

тис. грн. 

2 млн. 570 

тис. грн. 

8 млн. грн. 

 

 

Секретар міської ради      Ярослав  ДЗИНДРА 

 

 

 

 

 

 

  

к В.Р. 


