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Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість) тис.грн.  

у т.ч. 

І етап: 2017-2019р.р. 

ІІ етап: 2020- 2021 

р.р. 

 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання  

заходу 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис.грн. у т.ч. 

І етап: 2017-

2019р.р. 

ІІ етап: 2020- 

2021 р.р. 
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пункт 7 «Пожежна безпека» пункт 7 «Пожежна безпека» 

3. Матеріально-

технічне забезпечення 

готовності 

Коростенського МРВ 

УДСНС у 

Житомирській області  

(МРВ УДНСУ в 

області)   

до виконання завдань 

за призначенням 

Щорічно І етап:  

561,0 тис. грн. 

2017р.- 117,0тис.грн. 

2018р.- 297,0тис.грн. 

2019р.- 147,0тис.грн. 

 

ІІ етап:  

424,0 тис. грн. 

2020р.- 187,0тис.грн. 

2021р. – 237,0тис.грн  

3. Матеріально-

технічне забезпечення 

готовності 

Коростенського РУ 

ГУДСНС  України в 

Житомирській області  

до виконання завдань 

за призначенням 

 
1). Придбання 

Щорічно І етап:  

561,0 тис. грн. 

2017р.- 

117,0тис.грн. 

2018р.- 

297,0тис.грн. 

2019р.- 

147,0тис.грн. 

ІІ етап:  

424,0 тис. грн. 



 

1). Придбання 

матеріально-технічних 

засобів: 

 матеріально-технічних 

засобів: 

2020р.- 

187,0тис.грн. 

2021р.-

237,0тис.грн. 

-паливо-мастильних 

матеріалів; 
 

І етап: 2017 р. 

І етап: 2018 р. 

1 етап: 2019 р. 

ІІ етап:2020 р. 

ІІ етап:2021 р. 

80,0 тис. грн. 

80,0 тис. грн. 

110,0 тис. грн. 

150,0 тис. грн. 

200,0 тис. грн. 

-паливо-мастильних 

матеріалів та 

автозапчастин; 
 

І етап: 2017 р. 

І етап: 2018 р. 

1 етап: 2019 р. 

ІІ етап:2020 р. 

ІІ етап:2021 р. 

80,0 тис. грн. 

80,0 тис. грн. 

110,0 тис. грн. 

150,0 тис. грн. 

200,0 тис. грн. 

-аварійно-рятувального 

обладнання:  

-бойовий одяг  

(10 к-тів);  

-пожежна мотопомпа  

(1 шт.); 

-пожежні рукава 

(10 шт.); 

-формений одяг 

(10 к-тів); 

-рятувальні мотузки 

(3 шт.); 

-випробування апаратів 

на стисненому повітрі; 

-діалектичний комплект  

(3  шт.); 

-пересувна 

електростанція (1 шт.) 

 

І етап: 2017 р. 

І етап: 2018 р. 

1 етап: 2019 р. 

ІІ етап:2020 р. 

ІІ етап:2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-аварійно-рятувального 

обладнання:  

-бойовий одяг  

(10 к-тів);  

-пожежна мотопомпа  

(1 шт.); 

-пожежні рукава 

(10 шт.); 

-формений одяг 

(10 к-тів); 

-рятувальні мотузки 

(3 шт.); 

-випробування апаратів 

на стисненому повітрі; 

-діалектичний комплект  

(3  шт.); 

-пересувна 

електростанція (1 шт.) 

 

І етап: 2017 р. 

І етап: 2018 р. 

1 етап: 2019 р. 

ІІ етап:2020 р. 

ІІ етап:2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

37,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2). Поточні та капітальні 

ремонти приміщень: 

- капітальний ремонт 

боксів 

 

1 етап: 2018 р. 

 

 

2018р. – 180,0тис.грн. 
 

2). Поточні та капітальні 

ремонти приміщень: 

- капітальний ремонт 

боксів 

 

1 етап: 2018 р. 

 

 

2018р. – 

180,0тис.грн. 

 

Начальник відділу з питань цивільного захисту                                                                          Олег  БОШАКОВ 


