
Додаток 
до наказу начальника обласної 
військової адміністрації 
від 25.03.2022 № 75/2022-н 

 
Заходи і завдання 

з виконання цільової програми захисту населення і територій  
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  

у Хмельницькій області на 2019-2023 роки 
 

№  
з/п Назва заходу Виконавець 

Обсяги та джерела фінансування, (тис. грн) 

2019 2020 2021 2022 2023 
Усього 

Обласний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
2. Заходи для забезпечення функціонування сховища № 84001

2.1 Закупівля телекомунікаційних 
пристроїв та комп’ютерної тех-
ніки для організації внутріш-
нього зв’язку

Управління з питань 
ЦЗН облдержадміні-
страції 

 35,0 5,0   40,0   

2.2 Закупівля та монтаж техноло-
гічного обладнання сховища 
№ 84001

 4,0 1,5  2,8 8,3   

2.3 Забезпечення обладнанням для 
роботи особового складу в 
сховищі

 5,0 10,0  10,0 25,0   

2.4 Закупівля пристрою аварійного 
живлення для роботи в сховищі 
(дизельна електростанція 10 кВт)

  160,0   160,0   

2.5 Проведення поточного ремонту 
зовнішніх та внутрішніх еле-
ментів сховища № 84001 

   2005,0  2005,0   

 Усього за розділом:  44,0 176,5 2005,0 12,8 2238,3  
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9. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям  

в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 
9.1 Поширення соціальної реклами 

на рекламних конструкціях 
(площинах) з тематики безпеки 
життєдіяльності 

Управління з питань 
ЦЗН облдержадміністра-
ції, райдержадміністра-
ції, виконкоми міських 
(міст обласного значен-
ня) рад, органи місцево-
го самоврядування

      В обся-
гах, зат-
вердже-
них від-
повідни-
ми ра-
дами

 

9.2 Організація навчання населен-
ня правилам безпеки життє-
діяльності 

Управління з питань 
ЦЗН облдержадміністра-
ції, Навчально-методич-
ний центр цивільного за-
хисту та безпеки життє-
діяльності в області 
(далі – НМЦ БЖД в 
області)

      В обся-
гах, зат-
вердже-
них від-
повідни-
ми ра-
дами 

 

9.3 Видання місцевими органами 
виконавчої влади, органами 
місцевого самоврятування бук-
летів, пам’яток, методичних ре-
комендацій з питань цивільно-
го захисту та безпеки життє-
діяльності

Управління з питань 
ЦЗН облдержадміністра-
ції, райдержадміністра-
ції, органи місцевого 
самоврядування 

      В обся-
гах, зат-
вердже-
них від-
повідни-
ми ра-
дами

 

9.4 Організація та проведення 
олімпіад з безпеки життєдіяль-
ності серед учнів 4-7 класів 

НМЦ БЖД в області       В обся-
гах, зат-
вердже-
них від-
повідни-
ми ра-
дами

 



 
3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
9.5 Забезпечення консультаційних 

пунктів при органах місцевого 
самоврядування інформаційно-
довідковими куточками, 
пам’ятками, буклетами 

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 

      В обся-
гах, зат-
вердже-
них від-
повідни-
ми ра-
дами

 

9.6 Проведення навчання з питань 
пожежної безпеки посадових 
осіб закладів освіти і науки, 
молоді та спорту, культури та 
охорони здоров’я 

НМЦ БЖД в області       В обся-
гах, зат-
вердже-
них від-
повідни-
ми ра-
дами

 

9.7 Організація та проведення 
заходів за програмою ВГД 
“Школа безпеки” 

НМЦ БЖД в області 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 175,0   

 Усього за розділом: 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 175,0  
 
 
Начальник управління 
з питань цивільного захисту  
населення Хмельницької  
облдержадміністрації                                                                                                          Володимир ПАНАСЮК 

 
 
 Керівник апарату  
 адміністрації                    Оксана АНДРЕЙЧИК 
 


