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ВСТУП 

 

Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного 

реагування на них, створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків на території Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 

роки (далі – Програма) розроблена заступником міського голови Батієнко В.В. за 

участі спеціалістів структурного підрозділу з земельних та архітектурних питань 

відповідно до "Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Дніпровського району на 2017 – 2021 роки", затвердженої рішенням Дніпровської 

районної ради від 24.11.2016 р. № 184-8/VIІ. 

Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного 

реагування на них, створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків на території Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 

роки створена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту 

суспільства, національного надбання і довкілля від пожеж, надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків, цивільного захисту 

населення, визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної  та 

техногенної безпеки, цивільного захисту населення, організаційні засади її 

функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрями державного та 

комунального управління у цій сфері. 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожежної безпеки, 

реалізація завдань та заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності 

Підгородненської міської ради до захисту населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання 

таких ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний 

час та в особливий період. 

 

Розділ ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

шляхом розроблення і виконання Програми   

 

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України 

найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має 

конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

Убезпечення та захист населення, об’єктів економіки й національного 

надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається 

невід’ємною частиною державної політики національної безпеки та державного 

будівництва, однією з найважливіших функцій місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування.  

Потужний промисловий розвиток Дніпровського району призвів до значних 

антропогенних порушень та зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. 



 

 

        Викликає занепокоєння стан забезпечення процесу інформування населення 

шляхом виготовлення та розповсюдження тематичних матеріалів наглядної 

агітації: буклетів, листівок та недостатній рівень фінансування для реалізації 

зазначених заходів.  

Реалізація Програми дасть можливість вирішити комплекс питань, 

пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на території 

міської ради та пожежною безпекою, сприятиме матеріально-технічному 

переоснащенню і внаслідок цього – підвищенню ефективності дій міської ради і 

сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 

створення системи централізованого оповіщення населення про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій, вирішенню інших завдань розвитку 

цивільного захисту. 

Програмою передбачаються заходи спрямовані на: 

- створення єдиної системи забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту в місті Підгородне та селі Перемога та її розвиток; 

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, 

установ, організацій міста усіх форм власності у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, цивільного захисту населення; 

- розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, цивільного захисту населення на території та на об’єктах 

міста; 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням 

пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення міста; 

- посилення державного нагляду (контролю) за станом пожежної та техногенної 

безпеки, цивільного захисту населення на території та на об’єктах міста незалежно 

від форм власності, організації гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та 

зменшення їх негативних наслідків, діяльності в мирний час та в особливий період; 

- інформаційне забезпечення органу місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій і населення з питань пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту; 

- зміцнення кадрового потенціалу цивільного захисту; 

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально – технічного забезпечення 

у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення. 

 

Розділ ІV. Мета Програми  

 

Метою Програми є підвищення рівня захисту населення та території 

Підгородненської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання 

виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків, 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного 

захисту. 

 
 

 



 

 

Розділ V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми  
 

         Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація 

державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

         Проблема впровадження локальних систем виявлення надзвичайних ситуацій 

та оповіщення керівного складу цивільного захисту й населення в разі виникнення 

таких ситуацій потребує вдосконалення системи управління, у тому числі 

технічного переоснащення пунктів управління, органів управління та підрозділів 

цивільного захисту. 

Ведеться постійна робота зі зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій на території міської ради, підвищення рівня готовності органів 

управління, сил і засобів до дій із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги існуючі загрози, стан 

техногенної та природної безпеки, можливість системи реагування на надзвичайні 

ситуації потрібно здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня 

природно-техногенної безпеки, зосередження зусиль на вдосконаленні системи 

управління у сфері цивільного захисту населення. 

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є: 

- розвиток на території Підгородненської міської ради єдиної системи 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж і ліквідації їх 

наслідків; 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням 

техногенної та пожежної безпеки; 

- створення й підтримання в постійній готовності територіальних систем 

спостереження та контролю з включенням до них існуючих сил і засобів 

контролю; 

- побудова сучасної системи централізованого оповіщення населення про загрозу 

та виникнення надзвичайних ситуацій; 

- поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення міської ради, аварійно-

рятувальних сил, чергово-диспетчерських служб підприємств, установ та 

організацій, населення з питань техногенної, пожежної і природної безпеки й 

реагування на надзвичайні ситуації; 

- пропаганда безпеки життєдіяльності населення, навчання громадян основам 

безпечної поведінки через засоби масової інформації, соціальну рекламу та 

проведення масових громадських заходів;  

Реалізація заходів Програми забезпечить підтримання в постійному 

експлуатаційному стані системи оповіщення органів управління та населення про 

загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій, створить систему постійного 

моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення міської ради, чергово-

диспетчерських служб підприємств, установ і організацій, населення з питань 

техногенної, пожежної і природної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. 



 

 

                                       Розділ VI. Строки виконання Програми  

 

           Програма розрахована на 2018 – 2020 роки. Програма виконується в один 

етап – з січня 2018 року по грудень 2020 року включно. 

 

Розділ VII. Джерела фінансування  

 

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, кошти 

установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші, 

незаборонені законодавством джерела. 

Фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється 

в обсягах, передбачених рішеннями міської ради про бюджет на відповідний рік, 

виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів. 

         Обсяг фінансування, завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час 

складання проекту бюджету міста.  

Джерела фінансування Обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

У тому числі за роками 

2018 2019 2020 

Бюджет міста, інші джерела 

фінансування 

15076 5692 4692 4692 

 

Розділ VІII. Перелік завдань і заходів Програми  
 

Завдання і заходи Програми сформовані відповідно до її мети та 

забезпечують створення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх 

наслідків. 

Основними завданнями є: 

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної 

безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; 

забезпечення гарантованого рівня захисту населення й територій від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, накопичення засобів 

захисту. 

Основними заходами є: 

- Здійснити заходи щодо накопичення матеріального резерву та щорічно 

проводити заходи з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування 

їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

- Побудова системи оповіщення на території громади. 

- Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання 

молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових 

заходів дружин юних пожежних, “Тижня безпеки”, тощо.  



 

 

Розділ IX. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

          Контроль за виконанням Програми здійснюється Підгородненською міською 

радою. 

          Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми будуть: 

- розпорядження голови Підгородненської міської ради про встановлення 

контролю за ходом реалізації Програми; 

- проведення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових 

заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 

Програми. 

         Організація виконання Програми забезпечується шляхом укладання в 

установленому порядку угод, в яких визначаються обсяги, зміст, терміни 

виконання робіт, порядок фінансування та звітування. Конкретний механізм 

фінансування визначається за умов максимально ефективного використання 

виділених коштів, можливостей виконавців, змісту та термінів виконання робіт. 

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний 

розпорядник коштів. В інформації надаються дані про передбачені і фактичні 

обсяги та джерела фінансування Програми з початку її дії, виконані заходи, 

обґрунтування причин у разі невиконання заходів. Контроль за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

Розділ X. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

Реалізація заходів Програми забезпечить будівництво та підтримання в 

постійному експлуатаційному стані системи оповіщення органів управління та 

населення про загрозу й виникнення надзвичайної ситуації, створить систему 

постійного моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення чергово-

диспетчерських служб підприємств, установ та організацій, населення з питань 

техногенної, пожежної і природної безпеки та реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту на території Підгородненської міської ради, здійсненню заходів 

щодо безпеки та захисту населення і території, інших матеріальних і культурних 

цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний 

час та в особливий період, поліпшить технічне оснащення, підвищить рівень 

готовності пожежно-, аварійно-рятувальних підрозділів до оперативного 

реагування на можливі надзвичайні ситуації та пожежі. Згідно з оригіналом 

Начальник ві 
 

 

 

 



 

 
Додаток №1 До Програми запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного 

реагування на них, створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх наслідків на території 

Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

Розділ І. ПАСПОРТ міської цільової програми  

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на 

них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 

наслідків на території Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 роки 
  

 1. Ініціатор розроблення програми Підгородненська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

 Розпорядження міського голови «Про 

розробку проектів міських програм 

розвитку Підгородненської міської ради» 

№261к від 17.11.2017 р. 

3. Розробник програми Заступник міського голови Батієнко В.В.  

4. Співрозробники програми  Структурний підрозділ з земельних та 

архітектурних питань 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

 Підгородненська міська рада 

6. Учасники програми Підприємства, установи, організації 

міської ради 

7. Термін реалізації програми Програма розрахована на 2018 – 2020 

роки. Програма виконується в один етап 

– з січня 2018 року по грудень 2020 року 

включно. 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі (тис. грн..): 

 15076 

9.1. коштів місцевого бюджету  15076 

  коштів інших джерел  - 
  

 

 

 

 

 



 

 
Додаток №2 До Програми запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного 

реагування на них, створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх наслідків на території 

Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

Розділ ІІ. Ресурсне забезпечення міської цільової програми  

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на 

них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 

наслідків на території Підгородненської міської ради  

на 2018 – 2020 роки 
 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконанняпрограми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на 

виконання програми, 

тис. гривень 

 

І 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі (тис. грн..): 
 5692  4692  4692  15076 

місцевий бюджет  5692  4692  4692   15076 

районні, міські (міст обласного 

підпорядкування) бюджети 

 -  -  -  - 

кошти небюджетних джерел 

 

 -  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток №3 До Програми запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного 

реагування на них, створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх наслідків на території 

Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 роки 

 

Розділ ХI. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми  

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на 

них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 

наслідків на території Підгородненської міської ради  

на 2018 – 2020 роки 
 

№ 

п.п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання 

(вартість)

, тис.грн., 

у тому 

числі 

Очікуваний 

результат 

2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

1 Розробка 

комплексних 

планів заходів 

щодо 

запобігання 

пожежам, 

аваріям, інших 

надзвичайних 

ситуацій та 

подій, загибелі 

людей. 

Систематично 

аналізувати стан 

забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, 

цивільного 

захисту в місті, на 

підприємствах, 

установах та 

організаціях. За 

результатами 

аналізу та з 

урахуванням 

факторів 

негативного 

впливу на 

протипожежний та 

техногенний стан 

розробляти 

комплексні плани 

заходів щодо 

запобігання 

пожежам, аваріям, 

інших 

надзвичайних 

ситуацій та подій, 

загибелі людей. 

2018-

2020 рр.  

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

- 

- 

Запобігання 

пожежам, 

аваріям, інших 

надзвичайних 

ситуацій та 

подій, загибелі 

людей. 

- 

- 



 

 
2 Забезпечення в 

підвідомчих 

екологічних 

системах 

дотримання 

протипожежни

х правил 

протягом 

весняно-

літнього 

пожежонебезпе

чного періоду 

Протягом 

весняно-літнього 

пожежонебезпечн

ого періоду 

забезпечити в 

підвідомчих 

екологічних 

системах 

дотримання 

протипожежних 

правил, створити 

запаси паливно-

мастильних 

матеріалів, 

вогнегасних 

речовин та засобів 

пожежогасіння. 

Проводити 

патрулювання 

екологічних 

систем в місцях 

можливого 

виникнення 

пожеж. Залучати 

до цієї роботи 

громадськість та 

населення.  

2018-

2020 рр.  

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

199 

Забезпечення в 

підвідомчих 

екологічних 

системах 

дотримання 

протипожежни

х правил 

протягом 

весняно-

літнього 

пожежонебезпе

чного періоду 

199 

199 

3 Забезпечення 

безпеки 

працівників 

міської ради, 

підприємств, 

установ в 

умовах пожеж, 

надзвичайних 

ситуацій 

шляхом 

проведення 

регулярних 

тренувань. 

Проводити 

регулярні 

тренування з 

працівниками 

міської ради, 

підприємств, 

установ по діях в 

умовах пожеж, 

надзвичайних 

ситуацій. 

Щокварт

алу. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

- 

- 

Забезпечення 

безпеки 

працівників 

міської ради, 

підприємств, 

установ в 

умовах пожеж, 

надзвичайних 

ситуацій. 

- 

- 

4 Забезпечення 

пожежної 

безпеки 

приміщень, 

будівель та 

споруд на 

території 

міської ради. 

З метою 

забезпечення 

пожежної безпеки, 

проводити 

забезпечення 

приміщень, 

будівель та споруд 

нормативною 

кількістю 

Постійн

о.  

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет, 

підприємст

ва, 

установи, 

організації 

міської 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

199 

Забезпечення 

пожежної 

безпеки 

приміщень, 

будівель та 

споруд на 

території 

міської ради. 



 

 
первинних засобів 

пожежогасіння 

(вогнегасниками) 

та проведення їх 

технічного 

обслуговування 

(перезарядки), 

придбання засобів 

індивідуального 

захисту для 

працівників 

міської ради , 

комунальних 

закладів. 

ради пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

199 

199 

5 Встановлення 

автоматичних 

систем 

протипожежно

го захисту 

будівель та 

споруд. 

Встановлення 

автоматичних 

систем 

протипожежного 

захисту будівель 

та споруд та 

забезпечити їх 

надійне 

функціонування. 

2018-

2020 рр.  

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет , 

підприємст

ва, 

установи, 

організації 

міської 

ради 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

500 

Забезпечення 

протипожежно

го захисту 

будівель та 

споруд. 

500 

500 

6 Інформування  

працівників 

виконавчої 

влади, 

комунальних 

підприємств, 

установ щодо 

забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки. 

Проводити 

наради, семінари, 

огляди, конкурси з 

питань 

забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки з 

працівниками 

виконавчої влади, 

комунальних 

підприємств, 

установ. 

2018-

2020 рр.  

 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет, 

підприємст

ва, 

установи, 

організації 

міської 

ради 

 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

20 

Підвищення 

рівня знань 

працівників 

виконавчої 

влади, 

комунальних 

підприємств, 

установ щодо 

забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки. 

20 



 

 
інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

20 

7 Інформування 

населення 

щодо заходів з 

покращення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, 

випадків 

виникнення 

пожеж, аварій, 

надзвичайних 

ситуацій тощо 

Забезпечити 

висвітлення в 

засобах масової 

інформації заходів 

з покращення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, випадків 

виникнення 

пожеж, аварій, 

надзвичайних 

ситуацій тощо. 

Постійн

о. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

5 

Підвищення 

рівня знань 

населення 

щодо заходів з 

покращення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, 

випадків 

виникнення 

пожеж, аварій, 

надзвичайних 

ситуацій тощо 

5 

5 

8 Інформування 

дітей щодо 

заходів з 

покращення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, 

випадків 

виникнення 

пожеж, аварій, 

надзвичайних 

ситуацій тощо 

Організувати 

щорічне 

проведення в 

дошкільних та 

шкільних 

навчальних 

закладах 

Місячника знань 

дітьми правил 

пожежної, 

техногенної 

безпеки та 

цивільного 

захисту. 

2018-

2020 рр.  

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет, 

директори 

дитячих 

навчальних 

закладів 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

10 

Підвищення 

рівня знань 

дітей щодо 

заходів з 

покращення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки, 

випадків 

виникнення 

пожеж, аварій, 

надзвичайних 

ситуацій тощо 

10 

10 



 

 
9 Пропоганда 

дотримання 

правил 

пожежної та 

техногенної 

безпеки на 

виробництві та 

у побуті за 

місцем 

проживання 

Виготовлення 

тематичних 

листівок, буклетів, 

іншої друкарської 

продукції для 

інформування 

населення щодо 

дотримання 

правил пожежної 

та техногенної 

безпеки на 

виробництві та у 

побуті за місцем 

проживання 

 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

5 

Інформування 

населення 

щодо 

дотримання 

правил 

пожежної та 

техногенної 

безпеки на 

виробництві та 

у побуті за 

місцем 

проживання. 

5 

5 

10 Проведення 

навчання 

населення 

правилам 

пожежної та 

техногенної 

безпеки на 

виробництві та 

у побуті за 

місцем 

проживання 

Проводити 

навчання 

населення 

правилам 

пожежної та 

техногенної 

безпеки на 

виробництві та у 

побуті за місцем 

проживання 

шляхом 

розповсюдження 

листівок, буклетів, 

іншої друкарської 

продукції.   

 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

- 

- 

Навчання 

населення 

правилам 

пожежної та 

техногенної 

безпеки на 

виробництві та 

у побуті за 

місцем 

проживання 

- 

- 

11 Будівництво 

централізовано

ї системи  

оповіщення 

населення про 

загрози або 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій. 

Провести заходи 

по будівництву 

системи  

оповіщення 

населення про 

загрози або 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій. 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

1500 

Якісне 

оповіщення 

населення про 

загрози або 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій. 



 

 
пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

500 

500 

12 Проведення 

заходів щодо 

виявлення  та 

зрізання 

перестиглих, 

фаутних, 

аварійних 

дерев з метою 

забезпечення 

безпеки для 

людей та не 

допущення 

порушення 

транспортного

сполучення, 

виведення з 

ладу ліній 

електропередач

, газових 

мереж, ліній 

зв’язку. 

Проведення 

заходів щодо 

виявлення  та 

зрізання 

перестиглих, 

фаутних, 

аварійних дерев, 

що ростуть в 

місцях масового 

перебування 

людей, вздовж 

вулиць, біля 

громадських 

установ тощо, які 

в результаті 

падіння можуть 

спричинити 

небезпеку для 

людей та 

порушити 

транспортне 

сполучення, 

виведуть з ладу 

лінії 

електропередач, 

газові мережі, лінії 

зв’язку. 

 

Постійн

о 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

1500 

Забезпечення 

безпеки для 

людей та не 

допущення 

порушення 

транспортного

сполучення, 

виведення з 

ладу ліній 

електропередач

, газових 

мереж, ліній 

зв’язку. 

1500 

1500 

13 Проведення 

технічної 

інвентаризації 

захисних 

споруд 

комунальної 

власності. 

Проведення 

технічної 

інвентаризації 

захисних споруд 

комунальної 

власності. 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

700 

Наявний 

перелік усіх 

захисних 

споруд 

комунальної 

власності 



 

 
пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

700 

700 

14 Проведення  

ремонту та 

матеріального 

оснащення 

захисних 

споруд 

комунальної 

власності. 

Проведення  

ремонту та 

матеріального 

оснащення 

захисних споруд 

комунальної 

власності. 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

500 

Забезпечення 

безперебійного 

функціонуванн

я захисних 

споруд 

комунальної 

власності 

500 

500 

15 Створення 

фондів 

фінансового та 

матеріального 

резерву для 

попередження 

надзвичайних 

ситуацій та 

подолання їх 

наслідків, 

відшкодування 

завданих 

збитків. 

Створити  фонди 

фінансового та 

матеріального 

резерву для 

попередження 

надзвичайних 

ситуацій та 

подолання їх 

наслідків, 

відшкодування 

завданих збитків. 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

250 

Наявність 

фондів для 

попередження 

надзвичайних 

ситуацій та 

подолання їх 

наслідків, 

відшкодування 

завданих 

збитків. 

250 



 

 
та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

250 

16 Ліквідація 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

території 

міської ради. 

Придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів для 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

території міської 

ради. 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

100 

Забезпечення 

оперативної 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

території 

міської ради. 

100 

100 

17 Забезпечення 

оперативного 

реагування на 

негоду в 

зимовий 

період. 

Посипка доріг  

протиожеледними 

матеріалами та 

прибирання доріг 

від снігу в 

осінньо-зимовий 

період. 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет, КП 

«ЕТС» 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

199 

Забезпечення 

оперативного 

реагування на 

негоду в 

зимовий 

період. 

199 

199 



 

 
18 Здійснення 

моніторингу та 

прогнозування 

надзвичайних 

ситуацій в 

місті 

Здійснення 

моніторингу та 

прогнозування 

надзвичайних 

ситуацій в місті 

2018-

2020 рр. 

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

5 

Здійснення 

моніторингу та 

прогнозування 

надзвичайних 

ситуацій в 

місті 

5 

5 

19 Проведення 

аналізу 

Програми, 

розробка 

заходів по її 

виконанню 

Проводити аналіз 

виконання цієї 

Програми, 

розробляти заходи 

по її виконанню в 

наступному році. 

Аналіз та 

сплановані заходи 

виносити на 

розгляд громади 

та депутатів. 

Щорічно

, до 1 

грудня  

Міська 

рада, 

виконавчий 

комітет. 

кошти 

місцевого 

бюджету, 

кошти 

установ і 

організацій 

всіх форм 

власності, 

добровільні 

пожертвува

ння 

фізичних і 

юридичних 

осіб, 

благодійних 

організацій 

та 

об’єднань 

громадян, 

інші, 

незабороне

ні 

законодавст

вом 

джерела. 

- 

Якісне та 

своєчасне 

виконання 

заходів 

Програми 

- 

- 

 

              

 

                    Міський голова                                                   Г.В. Кузьменко 


