
 

Додаток 4 

 до Програми 

(у редакції рішення обласної ради 

                       _______  №_________) 
   

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів із обласного бюджету для утримання майна та будівель спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області, забезпечення належного функціонування Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення» 
 

№ 

з/п 
Найменування робіт Відповідальні виконавці Обсяг фінансування, тис. гривень 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЬОГО 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1. Охорона та утримання комплексу будівель і 

споруд, окремих приміщень, у тому числі 

придбання предметів, робочого одягу, 

інструментів, електроприладів, обладнання і 

матеріалів господарського, будівельного, 

протипожежного призначення, систем 

пожежогасіння, охоронно-протипожежної 

сигналізації та відеонагляду, виготовлення 

(придбання) стелажів, із встановленням 

(монтажем) відповідного обладнання, елементів та 

конструкцій, оплата інших послуг (виконання 

робіт), пов’язаних із утриманням вищенаведених 

об’єктів (будівель), тощо. 

Управління цивільного 

захисту 

облдержадміністрації 

(далі – УЦЗ ОДА), 

Комунальна установа 

«Закарпатський 

обласний центр 

цивільного захисту, 

матеріальних резервів та 

централізованого 

оповіщення» 

Закарпатської обласної 

ради, (далі – Установа), 

суб’єкти 

господарювання, із 

якими укладено 

відповідні угоди 

 

7000,00 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00 1800,00 

2. Створення належних умов для цілодобового 

чергування працівників, у тому числі проведення 

поточних ремонтів та додаткового обладнання 

-//- 5610,00 720,00 870,00 1100,00 1320,00 1600,00 
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будівель і приміщень, придбання  канцелярських 

товарів (приладів), меблів, тощо. 

3. Придбання модульних будівельних вагончиків, 

конструкцій постів охорони тощо.  

-//- 1500,00 -- -- -- 715,00 785,00 

4. Обслуговування механізмів та засобів 

регіонального матеріального резерву, придбання 

пально-мастильних матеріалів, а також оплата 

транспортних послуг, у тому числі вантажних 

перевезень матеріально-технічних засобів 

регіонального резерву. 

-//- 692,00 92,00 120,00 140,00 160,00 180,00 

5. Оплата праці, нарахування на оплату праці 

працівників Установи, придбання твердого палива, 

оплата послуг із енергопостачання, 

водопостачання та водовідведення, оплата інших 

комунальних послуг. 

-//- 46659,00 6317,00 7564,00 9040,00 10808,00 12930,00 

6. Оснащення засобами безперебійного живлення 

(автономні джерела електропостачання, джерела 

безперебійного живлення, силові кабелі, 

акумуляторні батареї  тощо), у тому числі 

розроблення проєктно-кошторисної документації, 

здійснення будівельно-монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт. 

-//- 2980,00 390,00 480,00 590,00 700,00 820,00 

7. Оплата орендної плати, страхування та 

відшкодування витрат балансоутримувачу за 

користування робочими, технологічними та 

іншими приміщеннями. 

-//- 3620,00 500,00 600,00 720,00 840,00 960,00 

8. Придбання засобів радіаційного та хімічного 

контролю, засобів індивідуального захисту, 

спецодягу. 

-//- 2500,00 200,00 320,00 440,00 660,00 880,00 

9. Виготовлення технічної документації, паспортів, 

інвентаризаційних справ та правовстановлюючих 

документів на земельні ділянки і об’єкти 

нерухомості.  

-//- 2000,00 -- -- 400,00 775,00 825,00 

10. Придбання спецавтомобіля підвищеної 

прохідності. 

-//- 2000,00 -- -- 1000,00 1000,00 -- 

11. Придбання вантажного автомобіля. -//- 3500,00 -- -- -- 1750,00 1750,00 
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12. Капітальний ремонт, реконструкція (у тому числі 

окремих будівель, пожежних водоймищ, даху, 

огорожі, мереж енерго-, та водопостачання і 

водовідведення, систем пожежогасіння, 

внутрішньооб’єктової території, заміна вікон, 

дверей, підлоги тощо) Об’єкта зберігання майна  

№ 1. 

-//- 38000,00 4500,00 6000,00 7500,00 9000,00 11000,00 

13. Капітальний ремонт, реконструкція (у тому числі 

окремих будівель, пожежних водоймищ, даху, 

огорожі, мереж енерго-, та водопостачання і 

водовідведення, систем пожежогасіння, 

внутрішньооб’єктової території, заміна вікон, 

дверей, підлоги тощо) Об’єкта зберігання майна  

№ 2. 

-//- 50000,00 6000,00 8000,00 10000,00 12000,00 14000,00 

14. Демонтаж аварійних будівель Об’єкта зберігання 

майна № 1. 

-//- 4000,00 -- -- -- 1900,00 2100,00 

15. Демонтаж аварійних будівель Об’єкта зберігання 

майна № 2. 

-//- 4000,00 -- -- -- 1900,00 2100,00 

         РАЗОМ: 174061,00 19719,00 25154,00 32330,00 45128,00 51730,00 
 

 

 

 

Заступник голови обласної ради                                                                                                                     Василь ДЕМ’ЯНЧУК 

 

 

 


