


 

 

  Проєкт  

   оприлюднено 

                 «___»___________2022 р 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
 VIII  СКЛИКАННЯ ______СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

Про    внесення    змін   до    рішення 

Сумської міської ради від 27.10.2021 

№ 2001-МР  «Про цільову Програму 

захисту     населення     і     території  

Сумської     міської    територіальної    

громади  від  надзвичайних ситуацій   

техногенного,  природного  та  воєн- 

ного характеру на 2022 - 2024 роки»   

(зі змінами)        

 

З метою забезпечення гарантованого рівня захисту населення Сумської 

міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, ефективної реалізації повноважень органів 

місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту населення в умовах 

воєнного стану, на виконання Кодексу цивільного захисту України, керуючись 

пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Сумська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року                     

№ 2001-МР «Про  цільову  Програму  захисту  населення  і  території                         

Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки» (зі 

змінами), а саме:  

1.1. викласти цільову Програму захисту населення і території                         

Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки в новій 

редакції (додається). 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на управління 

муніципальної безпеки Сумської міської ради (Петров А.Є.) та Департамент 

інфраструктури міста Сумської міської ради (Журба О.І.).  

від ___________ 2022 року № _____-МР 

м. Суми 
 



Координацію виконання даного рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу обов’язків та контроль – на постійну комісію  з 

питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, 

транспорту та зв’язку Сумської міської ради. 

 

 

 

 

Сумський міський голова                                Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець Петров А.Є. 

 

 

 

Ініціатор розгляду питання: Сумський міський голова. 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань цивільного захисту управління 

муніципальної безпеки Сумської міської ради. 

Доповідач: Петров А.Є. 

 



                                                                                Додаток  

до   рішення    Сумської    міської   ради    «Про  

внесення змін до рішення Сумської міської ради 

від  27  жовтня 2021 року  № 2001 - МР «Про 

цільову Програму захисту  населення  і  

території Сумської міської територіальної 

громади від надзвичайних  ситуацій 

техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки» (зі змінами)  

від _______________ 2022 року № _________ 

 
        

Цільова Програма 

захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру              

на 2022-2024 роки (далі - Програма) 

 

       1. Загальна характеристика Програми  

       Програма спрямована на забезпечення заходів, що стосуються виконання 

вимог Кодексу цивільного захисту України, а також загальну необхідність 

удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Сумської області, що забезпечить 

гарантований рівень захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру на території Сумської міської 

територіальної громади (далі – СМТГ). 
 

       1.1. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, 

енергозбереження, транспорту та зв’язку 

Сумської міської ради 

2. Дата, номер і назва  

розпорядчого документа про 

розроблення Програми  

Рішення Сумської міської ради від 29.02.2012 

року № 1207-МР «Про Положення про Порядок 

розробки, затвердження та виконання міських 

цільових (комплексних) програм, програми 

економічного і соціального розвитку міста Суми 

та виконання бюджету» (зі змінами) 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Сумської міської ради 

(управління муніципальної безпеки Сумської 

міської ради) 

4. Співрозробники Програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Сумської міської ради, 

управління муніципальної безпеки Сумської 

міської ради, Департамент інфраструктури міста 

Сумської міської ради 



6. Учасники Програми Комунальні установи і підприємства Сумської 

міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, що 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Бюджет СМТГ 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реа-

лізації Програми (тис. грн.)  

Усього: 148 924,34 

У тому складі по роках         

        2022 рік – 58 002,24 

        2023 рік – 44 352,8  

        2024 рік – 46 569,3 

9.1. Коштів (тис. грн.): 

бюджету Сумської МТГ 

Усього: 148 924,34 

У тому складі по роках         

        2022 рік – 58 002,24 

        2023 рік – 44 352,8  

        2024 рік – 46 569,3 

                                                                        

1.2. Ресурсне забезпечення Програми  

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та 

спеціального фондів бюджету СМТГ (див. додатки 1, 2 до Програми). 
 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Забезпечення удосконалення Сумської міської ланки територіальної 

підсистеми цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, що 

забезпечить гарантований рівень захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на території СМТГ.  

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її 

безпека є найвищими соціальними цінностями, про забезпечення яких держава 

відповідає перед нею.  

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення збитків і втрат 

у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій                    

є одним з головних пріоритетів діяльності органів місцевого самоврядування.               

Ці питання особливо актуальні в умовах введеного в Україні воєнного стану, 

наявності на території СМТГ чотирьох хімічно небезпечних об’єктів. Для 

зменшення наслідків аварій і стихійних лих необхідне своєчасне оповіщення 

населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації техногенного, 

природного та воєнного характеру, його оповіщення про небезпеку, обстановку, 

що склалася, а також  інформування про порядок і правила поведінки в умовах 

надзвичайної ситуації. Це дає можливість вжити необхідні заходи, спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування та збереження життя людей, а 

також на локалізацію зони надзвичайної ситуації.  

На цей час, на території СМТГ побудована та введена у дію нова місцева 

автоматизована система централізованого оповіщення та інформування 

населення громади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної 

ситуації. З метою підтримання у робочому стані, а також проведення технічного 

обслуговування автоматизованої централізованої системи оповіщення, потрібне 



її щорічне фінансування. Нова сучасна система оповіщення СМТГ складається із 

автоматизованого робочого місця та апаратури оповіщення: 95 внутрішніх 

блоків та 39 зовнішніх блоків оповіщення населення автономної дії. 

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з військовою агресією 

Російської Федерації проти України, що відбулась 24 лютого 2022 року, 

введенням в Україні воєнного стану, є нагальна потреба у виділенні коштів на 

подолання наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, проведення 

ремонту захисних споруд цивільного захисту, які призначені для укриття 

населення СМТГ, забезпечення працездатності нової місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій на території СМТГ, особового складу добровольчих формувань СМТГ 

засобами індивідуального захисту та сталого функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури СМТГ в особливий період. 

На підставі рішення Сумської міської ради від 23.12.2009 № 3336-МР  «Про 

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Суми захисної споруди цивільної оборони від відкритого акціонерного 

товариства «Сумський рафінадний завод» (зі змінами) до комунальної власності 

міста був прийнятий та утримується міський захищений пункт управління, який 

призначений для здійснення управління силами та засобами цивільного захисту  

СМТГ під час введення надзвичайного стану та в особливий період. Утримання 

захищеного пункту потребує щорічного фінансування, а з плином часу ремонту 

міського захищеного пункту управління. 

Міський захищений пункт управління складається з підземної споруди. У 

приміщеннях є можливість одноразового розміщення до 700 чоловік. До складу 

цього об’єкту входять приміщення для розміщення керівного складу цивільного 

захисту СМТГ.  На сьогодні інженерно-технічне обладнання споруди застаріле  

та потребує оновлення. 

 З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги населенню, 

враховуючи прогнозовані для Сумської міської територіальної громади види та 

рівні надзвичайних ситуацій, обсяги робіт з ліквідації їх наслідків, розміру 

завданих збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого 

населення, відповідно до Номенклатури та обсягів місцевого матеріального 

резерву, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради               

від 22.11.2017 № 623 «Про  створення та використання місцевого матеріального 

резерву Сумської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визначення та затвердження його 

номенклатури, обсягів та місця розташування» (зі змінами) необхідне 

поповнення матеріального резерву. 

 

3. Мета Програми  

Метою Програми є удосконалення Сумської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумської області, 

забезпечення ефективного функціонування сил цивільного захисту для  

подолання наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, зменшення 



ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та досягнення гарантованого рівня захисту населення, особового 

складу добровольчих формувань і території СМТГ, завчасне реагування на 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації, а також ліквідації можливих 

наслідків надзвичайної ситуації. 

 

          4. Напрями діяльності  

              Удосконалення Сумської  міської  ланки  територіальної   підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту шляхом: 

забезпечення цивільного захисту на відповідній території; 

забезпечення непрацюючого населення СМТГ, що проживає у зонах 

можливого ураження у разі аварій на потенційно небезпечних та хімічно 

небезпечних об’єктах, засобами індивідуального захисту; 

забезпечення засобами індивідуального захисту працівників виконавчих 

органів Сумської міської ради у разі виникнення аварій на потенційно 

небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах; 

забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу 

добровольчих формувань СМТГ; 

підтримання у працездатному стані місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій на території СМТГ; 

забезпечення утилізації небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на 

території СМТГ; 

виконання вимог законодавства щодо використання, утримання, ремонту 

фонду захисних споруд; 

створення місцевого матеріального резерву Сумської міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних  

ситуацій; 

проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам 

(користувачам, володільцям, тощо) нерухомого майна на території СМТГ 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; 

забезпечення перевезення та складування залишків будівельних 

конструкцій після демонтажу зруйнованих та пошкоджених російськими 

окупантами будівель (споруд) на ділянці по вулиці Космічна у місті Суми. 

 Напрями діяльності – це система завдань Програми, які спрямовані на 

досягнення мети Програми (додаток 3 до Програми).  

 

         5. Завдання Програми  

Протягом 2022-2024 років планується здійснити завдання та заходи, а саме: 

1. Забезпечити ефективність управління силами та засобами цивільного 

захисту СМТГ.  

2. Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту СМТГ. 

3. Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації на території 

СМТГ. 



 4. Забезпечити гарантований рівень захисту населення і території СМТГ               

від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. 

 5. Забезпечити засобами індивідуального захисту особовий склад 

добровольчих формувань СМТГ в особливий період. 

 6. Здійснити організаційні та спеціальні заходи із запобігання виникнення 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території СМТГ. 

 7. Створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних  ситуацій.  

 8. Проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам 

(користувачам, володільцям, тощо) нерухомого майна на території СМТГ 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 

 9. Здійснення перевезення та складування залишків будівельних 

конструкцій після демонтажу зруйнованих та пошкоджених російськими 

окупантами будівель (споруд) на ділянці по вулиці Космічна у місті Суми та 

планування території. 

 Перелік завдань Програми спрямовані на досягнення мети Програми та 

визначені відповідно до пріоритетів даного напрямку діяльності (додаток 4           

до Програми).  

 

6. Результативні показники (додаток 5 до Програми). 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить – 148 924,34 тис. 

грн., з них за рахунок коштів бюджету СМТГ  – 148 924,34  тис. грн. 

 Загальні розрахунки необхідних прогнозованих обсягів фінансування 

завдань і заходів Програми на 2022-2024 роки із різних джерел з розподілом                 

за роками становлять (тис. грн.): 

          2022 рік – 58 002,24; 

          2023 рік – 44 352,8; 

          2024 рік – 46 569,3. 

 Обсяг фінансування Програми уточняється під час виникнення питань 

пов’язаних з виконанням заходів Програми та у разі зміни нормативних актів.  

 

         7. Очікувані результати                                                                                              

Виконання Програми дасть змогу:  

забезпечити виконання заходів цивільного захисту на території СМТГ; 

накопичити матеріальні засоби до місцевого матеріального резерву та їх 

використання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

накопичити засоби індивідуального захисту для непрацюючого населення 

СМТГ, яке мешкає в зонах можливого ураження у разі аварій на потенційно 

небезпечних та хімічно небезпечних об’єктах;  

накопичити засоби індивідуального захисту органів дихання для 

забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради та 

особового складу добровольчих формувань СМТГ; 

забезпечити утилізацію небезпечних (ртутовмісних) речовин виявлених на 

території СМТГ; 



утримувати міський захищений пункт управління з встановленням нових 

дверей запасного та головного входу/виходу; 

утримувати в належному стані захисні споруди цивільного захисту 

комунальної форми власності СМТГ, які призначені для укриття населення; 

утримувати у функціональному стані нову місцеву автоматизовану 

систему централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної 

ситуації  на території СМТГ; 

провести експертну оцінку шкоди, спричиненої власникам (користувачам, 

володільцям, тощо) нерухомого майна на території СМТГ внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України; 

здійснити перевезення та складування залишків будівельних конструкцій 

після демонтажу зруйнованих та пошкоджених російськими окупантами 

будівель (споруд) на ділянці по вулиці Космічна у місті Суми, планування 

території. 

Інформація щодо виконання Програми надається Сумській міській раді                

до 01 квітня щорічно управлінням муніципальної безпеки Сумської міської ради. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль і координація за організацією виконання Програми покладається 

на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 

енергозбереження, транспорту та зв’язку Сумської міської ради. Організація 

виконання Програми покладається на управління муніципальної безпеки 

Сумської міської ради та Департамент інфраструктури міста Сумської міської 

ради.           

       

 

 

 

Сумський міський голова                                                       Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець: Петров А.Є. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 1 

до цільової Програми захисту населення і 

території Сумської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки (зі змінами) 

 

Ресурсне забезпечення цільової Програми захисту населення і території 

Сумської міської  територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки  

                                                           (тис. грн) 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Виконання Програми за роками (тис. грн.) 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

2024 рік 

Усього витрат 

на виконання 

програми 

Всього: 

Бюджет  

Сумської МТГ  

 

в тому числі: 

загальний фонд 

 

спеціальний фонд 

 

 

58 002,24 

 

 

57 815,74 

 

186,5 

 

 

 

44 352,8 

 

 

44 352,8 

 

- 

 

 

46 569,3 

 

 

46 569,3 

 

- 

 

 

 

 

148 924,34 

 

 

148 737,84 

 

186,5 

 

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                       Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець: Петров А.Є. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до цільової Програми захисту  населення і 

території Сумської міської територіальної 

громади від надзвичайних   ситуацій 

техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки (зі змінами) 

                          
Ресурсне забезпечення цільової Програми захисту населення і території Сумської міської  територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на 2022-2024 роки             

 
Заходи Обсяги фінансування ресурсів (тис. грн.) 

Всього у тому числі етапи виконання програми по роках 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

Завдання  1. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів 

дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення непрацюючого 

населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення 

    

Усього 131 440,9 41 613,0 43 818,5 46 009,4 

у тому числі:      

бюджет Сумської МТГ  131 440,9 41 613,0 43 818,5 46 009,4 

Завдання 2. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів 

дихання для забезпечення працівників виконавчих органів  Сумської міської 

ради 

    

Усього 714,8 226,3 238,3 250,2 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ  714,8 226,3 238,3 250,2 

Завдання 3. Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на 

території Сумської МТГ  

    

Усього 27,0 8,5 9,0 9,5 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 27,0 8,5 9,0 9,5 

Завдання  4.  Утримання міського захищеного пункту управління СМТГ     

Усього 78,2 33,0 22,0 23,2 

у тому числі:      

бюджет Сумської МТГ 78,2 33,0 22,0 23,2 



Завдання  5.  Заміна вхідних дверей з коробкою міського захищеного 

пункту управління СМТГ у кількості 2 штук з виготовленням нових 

    

Усього 29,0 29,0 - - 

у тому числі:      

бюджет Сумської МТГ 29,0 29,0 - - 

Завдання 6. Утримання нової місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій на території СМТГ 

    

Усього 817,0 275,0 265,0 277,0 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ  817,0 275,0 265,0 277,0 

Завдання 7. Утворення місцевого матеріального резерву СМТГ для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

    

Усього 903,99 903,99 - - 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 903,99 903,99 - - 

Завдання 8. Проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам 

(користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території СМТГ 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України  

    

Усього 300,0 300,0 - - 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 300,0 300,0 - - 

Завдання 9. Послуги з перевезення та складування залишків будівельних 

конструкцій після демонтажу зруйнованих та пошкоджених російськими 

окупантами будівель (споруд) на ділянці по вул. Космічна у м. Суми                     

(з урахуванням погрузки та планування) 

 

 

 

 

  

Усього 500,0 500,0 - - 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 500,0 500,0 - - 

Завдання 10. Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів 

дихання для забезпечення особового складу добровольчих формувань  

СМТГ 

    

Усього 166,6 166,6 - - 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 166,6 166,6 - - 

Завдання 11. Проведення діагностики та ремонту блоків оповіщення             

БО-FM-05 нової місцевої автоматизованої системи централізованого            

    



оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території 

СМТГ 

Усього 96,85 96,85 - - 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 96,85 96,85 - - 

Завдання 12.  Проведення ремонту захисних споруд цивільного захисту 

СМТГ 

    

Усього 13 850,0 13 850,0 - - 

у тому числі:     

бюджет Сумської МТГ 13 850,0 13 850,0 - - 

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                                                   Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець: Петров А.Є. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                    Додаток 3 

до цільової Програми захисту  населення і 

території Сумської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки (зі змінами) 
 

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи цільової Програми захисту населення і території  

Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки 
 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи 

(об’єкти) 

Строк 

виконан

ня 

заходу 
 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги фінансу-

вання (вартість), 

тис. грн., у тому 

числі: 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Забезпечення 

гарантованого 

рівня захисту 

населення і 

території від 

надзвичайних 

ситуацій у мирний 

час та в особливий 

період зі 

здійсненням 

організаційних та 

спеціальних 

заходів щодо 

запобігання 

виникненню та під 

час надзвичайних 

ситуацій 

  

 

1. Накопичення засобів 

індивідуального захисту 

(ЗІЗ) органів дихання від 

небезпечних хімічних 

речовин для забезпечення 

непрацюючого населення, 

яке проживає в прогнозова-

ній зоні хімічного 

забруднення 

 2022-  

2024 

роки 

Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 131 440,9 

у тому числі:  

2022 р.: 41 613,0; 

2023 р.: 43 818,5; 

2024 р.: 46 009,4. 

 

Збереження життя та 
здоров’я непрацюючого 
населення від наслідків 
дії небезпечних хімічних 
речовин 

 

2. Накопичення засобів 

індивідуального захисту 

(ЗІЗ) органів дихання для 

забезпечення працівників 

виконавчих органів 

Сумської міської ради 

2022-

2024 

роки 

Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 714,8 

у тому числі: 

2022р.: 226,3;  

2023 р.: 238,3; 

2024 р.: 250,2. 

 

Збереження життя та 

здоров’я працівників 

виконавчих органів 

Сумської міської ради  

3. Забезпечення утилізації 

небезпечних (ртутовміс-

них) речовин виявлених на 

території Сумської МТГ 

 2022-

2024 

роки 

Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 27,0 

у тому числі:  

2022 р.: 8,5; 

2023 р.: 9,0; 

2024 р.: 9,5. 

Збереження життя та 
здоров’я населення від 
наслідків ртутовмісних 
небезпечних речовин 



4. Утримання міського 

захищеного пункту 

управління 

 2022-

2024 

роки 

Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 78,2 

У тому числі: 

2022 р.: 33,0; 

2023 р.: 22,0; 

2024 р.: 23,2. 

Підвищення рівня 
готовності керівного 
складу цивільного 
захисту СМТГ до дій в 
умовах надзвичайного 
стану 

5. Заміна вхідних дверей з 

коробкою міського 

захищеного пункту 

управління  у кількості 2 од. 

з виготовленням нових 

 2022 

рік 

Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 29,0  

У тому числі: 

2022 р.: 29,0.  

 

Забезпечення ремонту та 

гарантоване збереження 

матеріальних цінностей 

які знаходяться у 

міському захищеному 

пункті управління 

  6.Утримання нової місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого опові-

щення про загрозу або 

виникнення надзвичайних 

ситуацій на території СМТГ 

2022-

2024 

роки 

Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету: 

  

Сумської МТГ 

 

Усього: 817,0 

У тому числі: 

2022 р: 275,0; 

2023 р: 265,0; 

2024 р: 277,0.   

  

Забезпечення оповіщення 

населення СМТГ про 

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

  7. Утворення місцевого 

матеріального резерву 

СМТГ для запобігання та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

2022 рік Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету: 

  

Сумської МТГ 

 

Усього: 903,99 

У тому числі: 

2022 р: 903,99. 

 

Поповнення матеріаль-

них засобів до місцевого 

матеріального резерву 

СМТГ для запобігання та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  8. Проведення експертної 

оцінки шкоди, спричиненої 

власникам (користувачам, 

володільцям тощо) 

нерухомого майна на 

території СМТГ внаслідок 

збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

2022 рік Департамент   інфра- 

структури     міста 

Сумської міської 

ради 

Кошти бюджету: 

  

Сумської МТГ 

 

Усього: 300,0 

У тому числі: 

2022 р: 300,0. 

 

Забезпечення проведення 

експертної оцінки шкоди, 

спричиненої власникам 

(користувачам, володіль-

цям тощо) нерухомого 

майна на території СМТГ 

внаслідок збройної 

агресії РФ проти України 

  9. Послуги з перевезення та 
складування залишків буді-
вельних конструкцій після 
демонтажу зруйнованих та 
пошкоджених російськими 
окупантами будівель         

2022 рік Департамент   інфра- 

структури     міста 

Сумської міської 

ради 

Кошти бюджету: 

  

Сумської МТГ 

 

Усього: 500,0 

У тому числі: 

2022 р: 500,0. 

 

Забезпечення переве-
зення та складування 
залишків будівельних 
конструкцій після 
демонтажу зруйнованих 
та пошкоджених 



(споруд) на ділянці по вул. 
Космічна у м. Суми (з 
урахуванням погрузки та 
планування) 

російськими окупантами 
будівель (споруд) на 
ділянці по вул. Космічна 
у м. Суми 

  10. Накопичення засобів 
індивідуального захисту 
(ЗІЗ) органів дихання для 
забезпечення особового 
складу добровольчих 
формувань СМТГ 

2022 рік Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 166,6 

У тому числі: 

2022 р: 166,6. 

 

Збереження життя та 
здоров’я особового 
складу добровольчих 
формувань СМТГ від 
наслідків дії небезпечних 
хімічних речовин 

  11. Проведення діагностики 
та ремонту блоків опові-
щення БО-FM-05 нової 
місцевої автоматизованої 
системи централізованого 
оповіщення про загрозу або 
виникнення надзвичайних 
ситуацій на території СМТГ 

2022 рік Управління муніци-

пальної безпеки 
СМР 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 96,85 

У тому числі: 

2022 р: 96,85. 

 

Забезпечення працездат-
ності нової місцевої 
автоматизованої системи 
централізованого опові-
щення про загрозу або 
виникнення надзвичай-
них ситуацій на території 
СМТГ   

  12.  Проведення ремонту 

захисних споруд цивіль-

ного захисту СМТГ 

2022 рік Департамент   інфра- 

структури     міста 

Сумської міської 

ради 

Кошти бюджету:  

 

Сумської МТГ 

Усього: 13 850,0 

У тому числі: 

2022 р: 13 850,0. 

Забезпечення ремонту 
захисних споруд 
цивільного захисту, які 
призначені для укриття 
населення СМТГ 

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                                                   Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець: Петров А.Є. 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                    Додаток 4 

до цільової Програми захисту  населення і 

території Сумської міської територіальної 

громади від надзвичайних   ситуацій 

техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки (зі змінами) 

 

Перелік завдань цільової Програми захисту населення і території Сумської міської  територіальної громади                       

від надзвичайних ситуацій  техногенного, природного та воєнного характеру   

на 2022-2024 роки (тис. грн.)                                                                             

 

Мета, завдання, 

КТКВК 

Джерела 

фінансуван

ня 

Етапи виконання програми 

Відповідальні 

виконавці 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Обсяг 

витрат 

у тому числі 

кошти   бюд-

жету Сумської 

МТГ 
Обсяг 

витрат 

у  тому  числі 

кошти   бюд-

жету  Сумської 

МТГ 
Обсяг 

витрат 

у тому числі 

кошти бюд-

жету Сумської 

МТГ 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ьн

и
й

 

ф
о
н

д
 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ьн

и
й

 

ф
о
н

д
 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ьн

и
й

 

ф
о
н

д
 

Всього на виконання 

програми 

148 924,34 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

148 924,34 

 

5
8
 0

0
2
,2

4
 

5
7
 8

1
5
,7

4
 

1
8
6
,5

 

4
4
 3

5
2

,8
 

4
4
 3

5
2

,8
 

- 

4
6
 5

6
9
,3

 

4
6
 5

6
9
,3

 

- 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР, 

Департамент інфра-

структури міста СМР 

Мета Програми: удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумській області, 

підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення 

гарантованого рівня захисту населення, добровольчих формувань і території Сумської міської територіальної громади від їх наслідків. 



Завдання 1. 

Накопичення       засобів 

індивідуального  захисту 

(ЗІЗ) органів дихання від 

небезпечних      хімічних 

речовин    для     забезпе-

чення       непрацюючого 

населення, яке проживає 

в    прогнозованій     зоні 

хімічного забруднення 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

131 440,9  
 

 

4
1
 6

1
3
,0

 

4
1
 6

1
3
,0

 

- 

4
3
 8

1
8
,5

 

4
3
 8

1
8
,5

 

- 

4
6
 0

0
9
,4

 

4
6
 0

0
9
,4

 

- 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання 2. 

Накопичення       засобів 

індивідуального захисту 

(ЗІЗ)   органів    дихання    

для             забезпечення 

працівників виконавчих 

органів Сумської міської 

ради 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

714,8  

 2
2
6
,3

 

2
2
6
,3

 

- 

2
3
8
,3

 

2
3
8
,3

 

- 

2
5
0
,2

 

2
5
0
,2

 

- 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання 3. 

Забезпечення  утилізації 

небезпечних  (ртутовміс-

них)  речовин виявлених 

на території СМТГ  

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

27,0 

8
,5

 

8
,5

 

- 

9
,0

 

9
,0

 

- 

9
,5

 

9
,5

 

- 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання  4.  Утримання 

міського  захищеного 

пункту управління 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

78,2 

3
3

,0
 

3
3

,0
 

- 

2
2
,0

 

2
2
,0

 

- 

2
3
,2

 

2
3
,2

 

- 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 



Завдання 5. Заміна вхід- 

них  дверей   з  коробкою 

міського        захищеного     

пункту            управління 

СМТГ у кількості 2 штук 

з виготовленням нових 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

29,0 

2
9
,0

 

2
9
,0

 

- - - - - - - 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання 6. Утримання 

нової місцевої автомати-

зованої  системи 

централізованого 

оповіщення про загрозу 

або  виникнення 

надзвичайних ситуацій 

на території СМТГ 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

817,0 

 

2
7
5
,0

 

2
7
5
,0

 

- 

2
6
5
,0

 

2
6
5
,0

 

- 

2
7
7
,0

 

2
7
7
,0

 

- 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання 7.  Утворення 

місцевого матеріального 

резерву      СМТГ     для 

запобігання і  ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

903,99 9
0
3
,9

9
 

7
1
7
,4

9
 

1
8
6
,5

 

- - - - - - 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання 8. Проведення 

експертної оцінки 

шкоди, спричиненої 

власникам (користува-

чам, володільцям тощо) 

нерухомого майна на 

території СМТГ 

внаслідок збройної 

агресії Російської 

Федерації проти України 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

300,0 

3
0

0
,0

 

3
0

0
,0

 

- - - - - - - 

Департамент    інфра-

структури     міста 

Сумської міської ради 



Завдання 9. Послуги з 

перевезення та 

складування залишків 

будівельних конструкцій 

після демонтажу 

зруйнованих та 

пошкоджених російсь-

кими окупантами 

будівель (споруд) на 

ділянці по вул. Космічна 

у м. Суми (з урахуванням 

погрузки та планування) 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

500,0 

5
0
0
,0

 

5
0
0
,0

 

- - - - - - - 

Департамент    інфра-

структури     міста 

Сумської міської ради 

Завдання 10.    Накопи- 

чення засобів індиві-

дуального захисту (ЗІЗ) 

органів дихання для 

забезпечення особового 

складу добровольчих 

формувань СМТГ 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

166,6 1
6
6
,6

 

1
6
6
,6

 

- - - - - - - 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 

Завдання 11. Проведен-

ня діагностики та 

ремонту блоків опові-

щення БО-FM-05 нової 

місцевої автоматизованої 

системи централізова-

ного оповіщення про 

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

на території СМТГ 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

96,85 

9
6
,8

5
 

9
6
,8

5
 

- - - - - - - 

Управління муніци-

пальної безпеки СМР 



Завдання 12.  Проведен-

ня ремонту захисних 

споруд цивільного 

захисту Сумської міської 

територіальної громади 

Кошти  

бюджету 
Сумської 

МТГ 

13 850,0 

1
3
 8

5
0
,0

 

1
3
 8

5
0
,0

 

- - - - - - - 

Департамент    інфра-

структури     міста 

Сумської міської ради 

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                                                   Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець: Петров А.Є. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 5 

до цільової Програми захисту  населення і 

території Сумської міської територіальної 

громади  від  надзвичайних   ситуацій 

техногенного, природного та воєнного 

характеру на 2022-2024 роки (зі змінами) 

                            

Результативні показники виконання завдань цільової Програми. захисту населення і території Сумської міської  

територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру   

на 2022-2024 роки 
 

Мета, завдання, КТКВК 

Джере-

ла 

фінансу

-вання 

Етапи виконання програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Обсяг 

витрат 

  у тому числі 

кошти бюджету 
Сумської МТГ  

Обсяг 

витрат 

у тому числі 

кошти бюджету 
Сумської МТГ 

 
Обсяг 

витрат 

у тому числі 

кошти бюджету 
Сумської МТГ 

  
З
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ь
н

и
й

  
  
  

  
  
  
ф
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н

д
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п
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л
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и
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о
н

д
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ь
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о
н
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д
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д
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іа

л
ьн

и
й

 

ф
о
н

д
 

Всього на виконання програми            

148 924,34 тис. грн, у тому числі:   

кошти бюджету Сумської МТГ 
 

5
8
 0

0
2
,2

4
 

5
7
 8

1
5
,7

4
 

1
8
6
,5

 

4
4
 3

5
2
,8

 

4
4
 3

5
2
,8

 

- 

4
6
 5

6
9
,3

 

4
6
 5

6
9
,3

 

- 



Завдання 1. 

Накопичення засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) органів дихання від 

небезпечних хімічних речовин для 

забезпечення непрацюючого населення, 

яке проживає в прогнозованій зоні 

хімічного забруднення 

          

Відповідальний виконавець:  

виконавчий комітет Сумської міської 

ради (управління муніципальної безпеки 

Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 41 613,0 41 613,0 - 43 818,5 43 818,5 - 46 009,4 46 009,4       - 

Кількість засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) органів дихання для 

непрацюючого населення міста, яку 

необхідно придбати, од. 

 40816 40816 - 40816 40816 - 40816 40816 - 

Показник продукту:  

Кількість засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) органів дихання для 

непрацюючого населення міста, які 

планується придбати, од. 

 40816 40816 - 40816 40816 - 40816 40816 - 

Показник ефективності:  

Середні витрати на одинцю ЗІЗ, грн.  1019,5 1019,5 - 1073,5 1073,5 - 1127,2 1127,2 - 

Показник якості: відсоток забезпечення 

непрацюючого населення ЗІЗ органів 

дихання, % 

 33,3 33,3 - 66,6 66,6 - 100 100 - 



Завдання 2. Накопичення засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ) органів 

дихання для забезпечення працівників 

виконавчих органів Сумської міської 

ради 

          

Відповідальний виконавець:  

виконавчий комітет Сумської міської 

ради (управління муніципальної безпеки 
Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання 

та ліквідації НС та наслідків стихійного 

лиха» 

0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 226,3 226,3 - 238,3 238,3 - 250,2 250,2 - 

Кількість засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) органів дихання для 

забезпечення працівників виконавчих 

органів Сумської міської ради, яку 

необхідно придбати, од. 

 222 222 - 222 222 - 222 222 - 

Показник продукту:  

Кількість засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) органів дихання для 

забезпечення працівників виконавчих 

органів Сумської міської ради, які 

планується придбати, од. 

 222 222 - 222 222 - 222 222 - 

Показник ефективності:  

Середні витрати на одинцю ЗІЗ, грн. 
 1019,5 1019,5 - 1073,5 1073,5 - 1127,2 1127,2 - 

Показник якості: відсоток забезпечення 

працівників виконавчих органів 

Сумської міської ради ЗІЗ органів 

дихання, промислових коробок до 

протигазів та дозиметричного 

обладнання, % 

 33,3 33,3 - 66,6 66,6 - 100,0 100,0 - 



Завдання 3. Забезпечення утилізації 

небезпечних речовин виявлених на 

території Сумської МТГ 

          

Відповідальний виконавець:  

виконавчий   комітет   Сумської  міської 

ради    (управління           муніципальної 

безпеки Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 8,5 8,5 - 9,0 9,0 - 9,5 9,5 - 

Показник продукту:  

Кількість передбачених термометрів 

виявлених на території СМТГ, од. 

 200,0 200,0 - 200,0 200,0 - 200,0 200,0 - 

Показник ефективності:  

Середні витрати на одинцю термометра, 

грн. 

 42,6 42,6 - 44,9 44,9 - 47,1 47,1 - 

Завдання  4.  Утримання міського 

захищеного пункту управління СМТГ 
          

Відповідальний виконавець:  

Виконавчий  комітет  Сумської  міської 

ради      (управління         муніципальної 

безпеки Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 33,0 33,0 - 22,0 22,0 - 23,2 23,2 - 

Витрати на: тис. грн.            

Електроенергію по утриманню ЗПУ  19,0 19,0 - 9,2 9,2 - 9,8 9,8 - 

Абонентська плата за зв'язок   14,0 14,0 - 12,8 12,8 - 13,4 13,4 - 



Показник ефективності:           

Середньомісячні витрати на оплату за 

електроенергію для утримання МЗПУ, 

тис.грн. 

 1,58 1,58 - 0,77 0,77 - 0,82 0,82 - 

Середні витрати на плату за зв’язок, 

тис.грн.  1,17 1,17 - 1,07 1,07 - 1,12 1,12 - 

Завдання 5. Заміна вхідних дверей з 

коробкою міського захищеного пункту 

управління Сумської МТГ у кількості                

2 штук з виготовленням нових 

          

Відповідальний виконавець:виконавчий  

комітет Сумської  міської  ради  (управ-

ління муніципальної безпеки  Сумської 

міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 29,0 29,0 - - - - - - - 

Показник продукту: 

Кількість виготовлення та заміни дверей 

з коробкою, шт 

 2 2 - - - - - - - 

Показник ефективності: 

середні показники витрат на заміну 

вхідних дверей з коробкою з 

виготовленням. 

 14,5 14,5 - - - - - - - 

Завдання  6.  Утримання нової місцевої 

автоматизованої системи централі-

зованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій на 

території Сумської МТГ 

    

      



Відповідальний виконавець: виконавчий 

комітет Сумської міської ради 

(управління муніципальної безпеки 
Сумської міської ради) 

    

      

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

0218110          

Показник затрат: Обсяг видатків на 

організацію оповіщення і зв’язку у 

надзвичайних ситуаціях, тис. грн. 

 275,0 275,0 - 265,0 265,0 - 277,0 277,0 - 

Показник продукту:  Кількість місяців 

підтримки обладнання, міс. 
 12 12 - 12 12 - 12 12 - 

Показник ефективності:   

Середньомісячні витрати на 

обслуговування технічного нагляду 

системи оповіщення грн. 

 22,9 22,9 - 22,1 22,1 - 23,1 23,1 - 

Завдання 7. Утворення місцевого 

матеріального резерву СМТГ для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних  ситуацій  

          

Відповідальний виконавець:  

виконавчий комітет Сумської міської 

ради (управління муніципальної безпеки 
Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 903,99 717,49 186,5       

Показник продукту:   

Кількість матеріальних цінностей для 

створення місцевого матеріального 

резерву: 

          



Бензин А-92, літрів  5000 5000 -       

Дизельне пальне, літрів  5000 5000 -       

Портативні радіостанції, шт.  20 20 -       

Генератори, шт.  12 11 1       

Акумулятори зарядної станції EcoFlow 

River Pro, шт. 
 4 - 4       

Показник ефективності: 

Середня вартість: 
          

1 літру бензину А-92, тис. грн   
0,03675 

183,75 
-       

1 літру дизельного палива, тис.грн   
0,036 

180,0 
-       

1 комплекту індивідуальної радіостанції, 

тис.грн. 
  

4,5 

90,0 
-       

1 генератора, тис.грн.  
 

 
23,976 

263,74 

26,5 

26,5 
      

1 акумулятора, тис.грн.  
 

 
40,0 

160,0 
      

Завдання 8. Проведення експертної 

оцінки шкоди, спричиненої власникам 

(користувачам, володільцям тощо) 

нерухомого майна на території СМТГ 

внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України 

          

Відповідальний виконавець:  

Департамент    інфраструктури     міста 

Сумської міської ради  

          



КПКВК 1218746   «Заходи із запобігання 

та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в інших системах  та об’єктах 

житлово-комунального господарства за 

рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету» 

 1218746          

Показник затрат: витрати на оплату 

послуг експертної організації з метою 

розрахунку збитків від шкоди, 

спричиненої власникам (користувачам, 

володільцям тощо) нерухомого майна     

на території СМТГ внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України 

 300,0 300,0 - - - - - - - 

Показник продукту: 

Кількість об’єктів які підлягають 

обстеженню, од. 

 120 120 - - - - - - - 

Показник ефективності: 

Середні витрати на оплату послуг 

експерта по обстеженню одного об’єкта, 

тис. грн. 

  
2,5 

300,0 
       

Завдання 9. Послуги з перевезення та 

складування залишків будівельних 

конструкцій після демонтажу 

зруйнованих та пошкоджених 

російськими окупантами будівель 

(споруд) на ділянці по вул. Космічна у        

м. Суми (з урахуванням погрузки та 

планування) 

          

Відповідальний виконавець:  

Департамент     інфраструктури      міста 

Сумської міської ради 

          



КПКВК 1218746 «Заходи із запобігання 

та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації в інших системах та об’єктах 

житлово-комунального господарства за 

рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету» 

 1218746          

Показник затрат: витрати на послуги            

з перевезення та складування залишків 

будівельних конструкцій після демон-

тажу зруйнованих та пошкоджених 

російськими окупантами будівель 

(споруд) на ділянці по вул. Космічна у   

м. Суми (з урахуванням погрузки та 

планування) 

 500,0 500,0 - - - - - - - 

Показник продукту: 

Кількість залишків будівельних 

конструкцій після проведення демон-

тажу зруйнованих та пошкоджених 

будівель (споруд) на ділянці по вул. 

Космічна у м. Суми, тис. тон 

 2,778 2,778 - - - - - - - 

Показник ефективності: 

Середні витрати на послуги з 

перевезення та складування 1 тони 

залишків будівельних конструкцій після 

демонтажу зруйнованих та 

пошкоджених російськими окупантами 

будівель (споруд) на ділянці по вул. 

Космічна у м. Суми (з урахуванням 

погрузки та планування), тис. грн. 

  
0,180 

500,0 
       

Завдання 10.  Накопичення засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ) органів 

дихання для забезпечення особового 

складу добровольчих формувань СМТГ 

          



Відповідальний виконавець: виконавчий 

комітет Сумської міської ради 

(управління муніципальної безпеки 
Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з 

територіальної оборони» 
0218240          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис. грн. 
 166,6 166,6 - - - - - - - 

Показник продукту:  

Кількість засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) органів дихання для 

забезпечення особового складу 

добровольчих формувань  СМТГ, які 

планується придбати, од. 

 340 340 - - - - - - - 

Показник ефективності:  

Середні витрати на одиницю ЗІЗ, грн. 
 490,0 490,0 -       

Завдання 11.  Проведення   діагностики 

та ремонту блоків оповіщення БО-FM-05 

нової місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій на території СМТГ 

          

Відповідальний виконавець: виконавчий 

комітет Сумської міської ради 

(управління муніципальної безпеки 

Сумської міської ради) 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

  

0218110 
         

Показник затрат:  

Обсяг витрат за діагностику та ремонт 

блоків оповіщення , тис. грн. 

 96,850 96,850 - - - - - - - 



Показник продукту:  

Кількість блоків оповіщення БО-FM-05 

нової місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій на території СМТГ, яких 

проведено діагностику та ремонт, од. 

 15 15        

Показник ефективності:  

Середні витрати за одиницю, грн. 
 6456,7 6456,7        

Завдання 12.  Проведення ремонту 

захисних споруд цивільного захисту 

Сумської МТГ 

          

Відповідальний виконавець:  

Департамент    інфраструктури     міста 

Сумської міської ради 

          

КПКВК 0218110 «Заходи із 

запобіганням та ліквідації НС та 

наслідків стихійного лиха» 

 0218110          

Показник затрат:  

Обсяг витрат, тис.грн. 
 13850,0 13850,0 - - - - - - - 

Показник продукту:   

Кількість захисних споруд цивільного 

захисту комунальної форми власності 

СМТГ, які потребують ремонту, од. 

 36 36 - - - - - - - 

Показник ефективності:  

Середні витрати на ремонт однієї 

споруди, тис.грн. 

 384,72 384,72        
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