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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 
10. Заходи з підвищення готовності аварійно-рятувальних служб області до проведення аварійно-рятувальних та 

відновлювальних робіт, забезпечення надання допомоги населенню та його інформування у кризових ситуаціях, викликаних 
припиненням або погіршенням надання важливих для його життєдіяльності послуг 
10.1 Підвищення готовності аварійно-

рятувальних підрозділів області до 
проведення аварійно-рятувальних 
та відновлювальних робіт, 
життєзабезпечення населених 
пунктів (придбання пожежної, 
спеціальної та аварійно-
рятувальної техніки, рятувального 
обладнання та спорядження, 
наметів, генераторів) 

Аварійно-ряту-
вальний загін 
спеціального 
призначення ГУ 
ДСНС України в 
області 

630,0 700,0 770,0 826,0   

 За кошти 
державного 
бюджету, 

2926,0  

135,0 150,0 165,0 177,0   

В обсягах, 
затверджених 
відповідними 
радами, 627,0

 

135,0 150,0 165,0 2067,0 1289,0 3806,0   

10.2 Удосконалення технічного осна-
щення Комунальної установи 
“Лісовогринівецька місцева 
пожежна охорона – аварійно-
рятувальна служба” 

Лісовогринівецька 
сільська рада 

   

 

 

В обсягах, 
затверджених 
відповідною 

радою 
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10.3 Забезпечення надання допомоги 

населенню області, у тому числі 
здійснення заходів з інформування 
населення та забезпечення безпе-
ребійної роботи пунктів обігріву і 
пунктів незламності, у кризових 
ситуаціях, викликаних припинен-
ням або погіршенням надання 
важливих для його життєдіяльності 
послуг (придбання матеріальних 
засобів і послуг, пально-мастиль-
них матеріалів)

Аварійно-ряту-
вальний загін 
спеціального при-
значення, держав-
ні пожежно-ряту-
вальні загони ГУ 
ДСНС України в 
області 

– – – 590,58 1992,672 2583,252

  

 Усього за розділом: 900,0 1000,0 1100,0 3660,58 3281,672 6389,252 627,0 2926,0 
 Усього за Програмою, з них: 1415,0 1999,04093,1748467,358 4595,872 20570,404
 державний бюджет 630,0 700,0 770,0 826,0    2926,0 
 обласний бюджет 650,0 1149,03158,1747464,358 4595,872 17017,404   
 місцеві бюджети 135,0 150,0 165,0 177,0   627,0  

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації          Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 


