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м. Деражня, 2020 рік 

1. ПАСПОРТ 

програми  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми – спеціаліст з питань цивільного захисту 

населення та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення         

програми – Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій».  

3. Розробник програми – спеціаліст з питань цивільного захисту населення 

та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Деражнянської міської ради, 

Деражнянський районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. 

4. Співрозробники програми –  виконавчий комітет Деражнянської міської 

ради, Деражнянський районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму, комунальні 

підприємства Деражнянської міської ради.     

5. Відповідальні виконавці програми - виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради, спеціаліст з питань цивільного захисту населення та мобілізаційної 

роботи виконавчого комітету Деражнянської міської ради, комунальні 

підприємства Деражнянської міської ради, відділ освіти, молоді та спорту, відділ 

культури та туризму Деражнянської міської ради.  

6. Учасники програми -  відділи, інші структурні підрозділи виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради, Деражнянський районний сектор та 

пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 

комунальні підприємства Деражнянської міської ради.  

7. Програма розрахована на період з 2021 до 2025 року і складається з таких 

розділів: 

7.1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів 

для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

7.2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до 

використання за призначенням. 

7.3. Заходи з удосконалення  системи оповіщення населення цивільного 

захисту.  

7.4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах. 

7.5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки 

життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. 

7.6. Заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення. 

7.7. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації 

7.8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 



 

 

8. Обсяги та джерела фінансування – 23 850 000 грн., з них за рахунок 

бюджету Деражнянської міської ради  – 22 962 000 грн. та за рахунок інших, не 

заборонених законом, джерел – 888 000 грн. 
 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

У тому числі за роками, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Державний, 

обласний 

бюджет 

- - - - - - 

Бюджет 

міської ради 
22962,0 6665,0 7028,0 2834,0 3178,0 3257,0 

Інші джерела 

фінансування 

888,0 194,0 199,0 150,0 172,0 173,0 

Усього  23850,0 6859,0 7227,0 2984,0 3350,0 3430,0 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

В основу програми  захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки 

(далі – Програма) покладено принцип захисту населення і територій, ліквідації 

наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ. 

   Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на 

принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя і збереження 

здоров’я людей і довкілля, та безумовного надання переваги раціональній і 

превентивній безпеці. 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та пожежної безпеки 

населення і території Деражнянської міської ради зумовлена  тим, що 

матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не 

відповідає сучасним вимогам, що не дає змогу організувати належним чином 

роботу по ліквідації та підвищення ефективності реагування на можливі 

надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на території міської 

ради.  В такому випадку необхідно забезпечити здійснення комплексу 

організаційних і практичних заходів, спрямованих на ефективне впровадження 

державної політики у сфері захисту населення і території міської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, постійну готовність 

органів управління, сил та засобів цивільного захисту міської ради до проведення 

невідкладних робіт, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією надзвичайних 

ситуацій та їх наслідків, наданням термінової допомоги постраждалому 

населенню.  

Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій особливого значення набуває наявність матеріальних 

резервів. Це дозволяє аварійно-рятувальним силам своєчасно виконувати заходи, 

спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової 

допомоги постраждалому населенню. 



 

 

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є 

його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також 

інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, 

тому потребує вдосконалення система оповіщення та інформування населення 

про надзвичайні ситуації.     

Функціонування консультаційних пунктів підвищить ефективність навчання 

населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних несприятливих 

побутових або нестандартних ситуацій, виховання у дітей належного ставлення до 

питань пожежної безпеки, зменшення травматизму серед учасників навчально-

виховного процесу, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в 

екстремальних ситуаціях.                                                                   

 На території міської ради здійснює виробничу діяльність 12 потенційно-

небезпечних об’єктів. 

З кожним роком проблемні питання, пов’язані із пожежною безпекою 

об’єктів господарювання, населених пунктів міської ради стають усе гострішими. 

Станом на 07.12.2020 року на території Деражнянської міської ради виникло 

35 пожеж (за аналогічний період 2019 року виникло 44 пожежі). Прямі 

матеріальні збитки завдані пожежами становлять близько 396,5 тис. грн. Вогнем 

знищено (пошкоджено) 23 будівлі та 3 одиниці автотранспорту. На пожежах 

виявлено 2 загиблих особи та отримали травми 2 особи.  

Особливу стурбованість викликає виконання заходів  на об'єктах з масовим 

перебуванням людей, а саме в закладах освіти, культури та охорони здоров’я.  

 Потребує активізації робота щодо проведення обстежень помешкань 

багатодітних родин та одиноких громадян похилого віку, неблагонадійних верств 

населення та виділення коштів для приведення їх будівель в належний 

протипожежний стан.  

  На сьогоднішній день на території Деражнянської міської ради вже 

створений та функціонує підрозділ місцевої пожежної охорони в смт. Лозове, 

однак штат МПК складає лише 3 чол., що не дозволяє забезпечити своєчасне 

реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі пожежі. Крім того, для 

своєчасного реагування на надзвичайні ситуації (пожежі) необхідно створити ще 

два підрозділи МПК, а саме: в с. Маниківці та с. Божиківці.  

Виконання завдання по гасінню пожеж та рятуванню життя людей на них 

можливе лише при умові забезпечення місцевих підрозділів сучасною пожежною 

технікою та відповідного фінансування. З наявної на озброєнні у вказаному 

підрозділі пожежної техніки вся вона вичерпала свій ресурс, відсутній захисний 

одяг пожежних, автомобіль не забезпечений в повній мірі пожежно-технічним 

озброєнням.   

Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел 

протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на 

пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та 

значних матеріальних збитків.  

  Відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах 

та на об'єктах призводить до того, що значна  кількість пожеж  (понад 25 %) 

ліквідується із залученням додаткових сил та засобів.  Це збільшує  масштаби  

пожеж, час та  фінансові витрати на їх ліквідацію.  



 

 

 Потребує покращення робота щодо недопущення пожеж в екосистемах 

міської ради.  Проблемним залишається питання щодо будівництва пожежних 

водоймищ в лісових масивах та забезпечення пунктів накопичення 

протипожежним інвентарем.  

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів 

пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської міської ради та умов 

для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.  

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших підходів до 

заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні 

комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення 

і територій, протидії надзвичайним ситуаціям природного та техногенного 

характеру 

         Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем  може бути досягнутою 

завдяки ресурсному забезпеченню, постало питання програми  захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської 

міської ради на 2021-2025 роки. 
 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру (далі –  надзвичайні ситуації), 

підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 

ситуацій. 

Основною метою програми є: 

поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, у сфері запобігання 

надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення 

збереження життя і здоров’я людей, мінімізації наслідків забруднення територій; 

своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

створення матеріальних резервів у кількості, необхідній для оперативної 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах, покращення функціонування 

аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах; 

організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

використання систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, 

радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації; 

посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-

технічного стану місцевих підрозділів пожежної охорони для виконання 

покладених на них завдань за призначенням;  

приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах та в 

населених пунктах у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і 

правил; 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей.  

 

      4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  



 

 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного і 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 з використанням 

ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом. 

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить  

23 850 000 грн., з них за рахунок бюджету Деражнянської міської ради – 22 962 000  

грн.,  та  за рахунок інших, не заборонених законом, джерел – 888 000 грн. 

 

5. Завдання і напрямок Програми 

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

- організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям 

в умовах виникнення надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту 

органів дихання; 

- виконання заходів щодо інформування населення з попередження 

виникнення та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій; 

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

- забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів на території 

міської ради; 

- завчасне оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву 

ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

кількості, визначеній номенклатурою, що здійснюється із врахуванням можливих 

аварій у виробничо-промисловому комплексі, техногенних, радіаційних, хімічних, 

біологічних, сейсмічних, гідрогеологічних та гідрометеорологічних катастроф, 

епідемій, епізоотій ; 

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України 

захисних споруд цивільного захисту для укриття населення міської ради, 

відповідно до планів;  

- зменшення на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та 

травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх 

наслідків;  

- наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного 

водопостачання. 

  

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на 

спеціаліста з питань цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради. 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

ЗАХОДИ  І  ЗАВДАННЯ 
з виконання Програми  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської міської ради  

на 2021-2025 роки 

 
№ 

з/п 
Назва заходу Виконавець 

Бюджетні кошти/позабюджетні кошти (тис. грн.) 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1.1. Створення матеріальних резервів, для 

ліквідації надзвичайної ситуації, 

надання допомоги , у тому числі 

придбання: 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

      

1.1.1. 500 листів шиферу, 90,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 15,0/0 15,0/0 

1.1.2. 5 куб. м пиломатеріалів 10,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 

1.1.3. 50 кг цвяхів (шиферних та 

будівельних) 
3,0/0 1,0/0 0/0 1,0/0 0/0 1,0/0 

1.1.4. 1000 л дизельного палива; 26,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 6,0/0 

1.1.5. 1000 л бензину; 25,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 

1.1.6. Електростанція силова 30,0/0 0 /0 0/0 30,0/0 0/0 0/0 

1.1.7. Електростанція освітлювальна 10,0/0 0/0 0/0 0/0 10,0/0 0/0 

1.1.8. Бензопила  10,0/0 5,0/0 0/0 0/0 5,0/0 0/0 

1.1.9. Брезентовий намет 35,0/0 0/0 35,0/0  0/0 0/0 0/0 

1.1.10. Піч на твердому паливі 6,0/0 0/0 6,0/0 0/0 0/0 0/0 

1.1.11. Переносна мотопомпа 15,0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15,0/0 

1.1.12. Зварювальний агрегат 20,0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20,0/0 

 Усього за розділом:  280,0/0 38,0/0 73,0/0 63,0/0 42,0/0 64,0/0 

2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням 

2.1. Проведення ремонту та утримання 

захисних споруд цивільного захисту в 

готовності до використання за 

призначенням 

Балансоутримувачі 

захисних споруд 
      



 

 

2.1.1 ПРУ № 84776, 84801 КП «Деражнянська 

центральна районна 

лікарня ХО» 

0/10,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 

2.1.2 ПРУ № 84706 Деражнянська 

міська рада 
5,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 

2.1.3 ПРУ № 84852 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міської ради, 

Шпичинецький  

дошкільний 

навчальний заклад 

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.4 ПРУ № 87508 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міської  ради , 

Копачівський НВК 

«ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ 

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.5 ПРУ № 84715 Деражнянське 

відділення поліції 

ГУ НП в області 

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.6 ПРУ №84822 ПАТ «Укртелеком», 

ДМД 315/4 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.7 ПРУ №84780 ПАТ «Укртелеком», 

ДТМ №115/4 ЦТМ 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.8 ПРУ №84728 Деражнянський 

районний суд 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.9 ПРУ №84758 ПП «Славутич-

Поділля» 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.10 ПРУ №84704 ДП «Деражнянський 

плодоконсервний 

завод Хмельницької 

ОСС» 

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.11 ПРУ №84711 ОСББ «Піонер - 4» 0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.12 ПРУ №84702, 84703 ДП «Укрспирт» 

Маниковецького 

МПД 

0/10,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 



 

 

2.1.13 ПРУ №84824 11 ДПРЧ ГУ ДСНС 

України у 

Хмельницькій 

області 

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.14 ПРУ №87511 ОСББ «Наш Дім» 0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.15 ПРУ №84863 Відділ культури та 

туризму міської 

ради  

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.16 ПРУ №84845 Деражнянська 

міська рада 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.17 ПРУ №84764 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

міської ради, 

Деражнянська ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 3 

0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.18 ПРУ №84712 СФГ «Мендрик 

А.О.» 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.1.19 ПРУ №84732, 84773, 84727, 84766, 

84775, 84805, 84866, 87513, 84777, 

84797, 84853, 84826,  

Комунальне 

підприємство 

міської ради  

0/30,0 0/6,0 0/6,0 0/6,0 0/6,0 0/6,0 

2.2 Проведення ремонту та утримання 

захисних споруд подвійного 

призначення та найпростіших 

укриттів цивільного захисту в 

готовності до використання за 

призначенням 

Власники та 

балансоутримувачі 

ЗС та укриттів  

0/10,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 

2.2.1 Споруди подвійного призначення 0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

2.2.2 Найпростіші укриття 0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

 Усього за розділом:  5,0/145,0 1,0/29,0 1,0/29,0 1,0/29,0 1,0/29,0 1,0/29,0 

3. Заходи з удосконалення  системи оповіщення населення цивільного захисту 



 

 

3.1 Придбання та застосування пристроїв 

автоматичного дозвону для 

проведення оповіщення по мобільним 

та аналоговим телефонам посадових 

осіб (старостів) та депутатів 

об’єднаної територіальної громади 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

      

3.1.1 прилад автоматичного дозвону 10,0/0 0/0 10,0/0 0/0 0/0 0/0 

3.2. Встановлення сирен та вуличних 

гучномовців. для можливості 

оповіщення населення в населених 

пунктах 

 

      

3.2.1 с. Копачівка Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

старости  

4,0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 0/0 

3.2.2 с. Гатна 4,0/0 0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 

3.2.3 с. Коржівці 4,0/0 0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 

3.2.4 с. Новосілка 4,0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 

 3.2.5 с. Яськівці 4,0/0 0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 

 3.2.6 с. Маниківці 4,0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 

 3.2.7 с. Мазники 4,0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 0/0 

 3.2.8 с. Зяньківці 4,0/0 0/0 2,0/0 0/0 0/0 2,0/0 

 3.2.9 с. Божиківці 4,0/0 2,0/0 0/0 0/0 2,0/0 0/0 

 3.2.10 с. Яблунівка 4,0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 0/0 

 3.2.11 с. Явтухи 4,0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 

 3.2.12 с. Волоське 4,0/0 0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 

 3.2.13 с. Нижнє 4,0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 

 3.2.14 с. Кальня 4,0/0 0/0 2,0/0 0/0 2,0/0 0/0 

 Усього за розділом:   66,0/0 8,0 22,0 14,0 12,0 10,0 

4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

 

4.1. 

Фінансування заходів, спрямованих на 

створення місць масового відпочинку 

людей на водних об’єктах в населених 

пунктах  

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

      



 

 

4.1.1 Облаштування місць відпочинку на 

воді: 

- річка Вовк в м. Деражня 

  

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

50,0/50,0 

 

 

50,0/50,0 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 

4.1.2 Придбання рятувального спорядження 

(рятувальні шлюпки, плавучі прилади, 

рятувальні жилети або нагрудники, 

пляжні круги з 15-метровим плавучим 

лінем, рятувальні костюми-

комбінезони, засоби зв’язку, техніка 

та інше спеціальне обладнання і 

спорядження, призначене для 

проведення пошуково-рятувальних 

робіт);  

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

20,0/30,0 4,0/6,0 4,0/6,0 4,0/6,0 4,0/6,0 4,0/6,0 

4.1.3 Фінансування заходів, спрямованих на 

запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах (утримання місць 

відпочинку, в тому числі обстеження  

дна, паспортизація  і утримання 

рятувальних постів) 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

20,0/30,0 4,0/6,0 4,0/6,0 4,0/6,0 4,0/6,0 4,0/6,0 

 Усього за розділом:  90,0/110,0 58,0/62,0 8,0/12,0 8,0/12,0 8,0/12,0 8,0/12,0 

5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

5.1. Забезпечення консультаційних 

пунктів цивільного захисту 

навчальною літературою з питань 

цивільного захисту 

старости 

10,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 

5.2. Проходження навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту, 

громади на Навчально-методичному 

центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької 

області 

Голова громади, 

голова евакуаційної 

комісії, секретар, 

старости 10,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 



 

 

5.3. Навчання посадових осіб з питань 

пожежної безпеки до обов’язків яких 

входить забезпечення виконання та 

виконання заходів пожежної безпеки 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

10,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 

5.4. Сприяння волонтерському та 

добровольчого руху в громаді: 

 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

відділи освіти, 

молоді та спорту, 

культури та туризму 

міської ради  

      

5.4.1. навчання волонтерів, добровольців 

правилам рятування потерпілих на 

водних об'єктах та надання першої 

невідкладної медичної допомоги, 

страхування їх життя; 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

відділи освіти, 

молоді та спорту, 

культури та туризму 

міської ради  

0/10,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 

5.4.2. створення умов для функціонування 

волонтерського та добровольчого 

руху (виділення приміщень, 

придбання рятувальних засобів та 

майна, в тому числі для надання 

першої та невідкладної медичної 

допомоги); 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

відділи освіти, 

молоді та спорту, 

культури та туризму 

міської ради  

0/10,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 0/2,0 



 

 

5.4.3. виготовлення агітаційних матеріалів, 

проведення масових заходів, робота з 

населенням з питань безпечної 

поведінки на воді та в побуті. 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

відділи освіти, 

молоді та спорту, 

культури та туризму 

міської ради  

5,0/5,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 1,0/1,0 

5.5 Поширення і пропагування культури 

безпеки життєдіяльності серед 

вихованців дитячих та учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: 

- проведення брейн-рингів та 

вікторин; 

- проведення збір-змагань юних 

рятувальників «Школа безпеки» та 

“Дружин юних пожежників”;  

- прибання наочних матеріалів, одягу, 

в тому числі рятувального, 

рятувальних засобів та обладнання 

для навчання дітей;  

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

відділи освіти, 

молоді та спорту, 

культури та туризму 

міської ради  

12,0/17,0 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/4,0 3,0/3,0 3,0/4,0 

 Усього за розділом:  47,0/42,0 9,0/8,0 9,0/8,0 9,0/9,0 10,0/8,0 10,0/9,0 

6. Заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення 

6.1. Забезпечення захисним одягом від 

НХР фахівців спеціалізованих служб, 

формувань, АРС, керівного складу 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

15,0/0 5,0/0 0/0 5,0/0 0/0 5,0/0 

6.2. Забезпечення комплектами  протигазів 

із захисними коробками від НХР для 

фахівців спеціалізованих служб, 

формувань, АРС, керівного складу 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

10,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 



 

 

6.3. Забезпечення уніфікованими 

приладами хімічної  та радіаційної 

розвідки: 

- побутові прилади радіаційної 

розвідки типу МКС 05 ТЕРРА; 

- прилади хімічної розвідки 

(газоаналізатори, сигналізатори НХР) 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

 

 

12,0/0 

 

31,0/0 

0/0 6,0/0 31,0/0 6,0/0 0/0 

6.4. Забезпечення комплектом екологічної 

аптечки, сорбційних бонів, сорбентів-

біодеструкторів для ліквідації 

розливів хімічних речовин 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

25,0/0 0/0 0/0 15,0/0 10,0/0 0/0 

 Усього за розділом:  93,0/0 7,0/0 8,0/0 53,0/0 18,0/0 7,0/0 

7. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації 

7.1. Забезпечення спеціалізованих служб 

цивільного захисту, формувань, бригад 

комунального підприємства (аварійно-

рятувальної служби, підрозділу МПО) 

громади:  

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

керівник 

комунального 

підприємства (АРС, 

МПО) 

      

7.1.1. комплектом аварійно-рятувального 

обладнання  аварійної (бензоріз, 

пожежні рукава, пневмоподушка, 

мотопомпа, електростанція, ранцеві 

опристувачі, пересувні мотопомпи, 

надуваний човен, рятувальні жилети, 

гучномовці, радіостанцій і т.п.) 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

керівник 

комунального 

підприємства (АРС, 

МПО) 

40,0/45,0 5,0/5,0 5,0/10,0 8,0/7,0 10,0/10,0 12,0/13,0 



 

 

7.1.2. засобами захисту (краги, діелектричні 

засоби, каски, страхувальні засоби) 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради, 

керівник 

комунального 

підприємства (АРС, 

МПО) 

10,0/15,0 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,0 

7.3. Утримання джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання : 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

      

7.3.1. утримання пожежних гідрантів; керівник 

комунального 

підприємства 

0/13,0 0/2,0 0/2,0 0/3,0 0/3,0 0/3,0 

7.3.2. утримання природних та штучних 

пожежних водоймищ: забезпечення 

вільних під’їздів із твердим 

покриттям, забезпечення справного 

стану пірсів, приймальних колодязів;  

керівник 

комунального 

підприємства 0/15,0 0/2,0 0/2,0 0/3,0 0/3,0 0/5,0 

7.3.3. утримання водонапірних веж та 

градирень: забезпечення вільного 

під’їзду із твердим покриттям; 

 

керівник 

комунального 

підприємства 
0/13,0 0/2,0 0/2,0 0/3,0 0/3,0 0/3,0 

7.3.4. утримання пристроїв відбору води 

протипожежною технікою у 

справному стані, забезпечення 

покажчиками.  

керівник 

комунального 

підприємства 
0/5,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 0/1,0 

7.4. Забезпечення пожежної безпеки у 

природних екосистемах: 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

      



 

 

7.4.1. придбання протипожежного 

обладнання та засобів гасіння лісових 

пожеж для лісокомунального 

підприємства; 

керівник 

лісокомунального 

підприємства 
0/50,0 0/10,0 0/10,0 0/10,0 0/10,0 0/10,0 

7.4.2. влаштування джерел протипожежного 

водопостачання (протипожежних 

водойм або водонакопичувальні 

резервуари) у місцях з найвищою 

вірогідністю виникнення лісових 

пожеж; 

керівник 

лісокомунального 

підприємства 
0/40,0 0/0 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 

7.4.3. створення протипожежних бар’єрів та 

мінералізованих смуг у лісових 

масивах. 

керівник 

лісокомунального 

підприємства 

0/25,0 0/5,0 0/5,0 0/5,0 0/5,0 0/5,0 

7.4.4. придбання протипожежного 

обладнання та засобів гасіння пожеж у 

торфовищах 

керівник 

комунального 

підприємства 

0/30,0 0/0 0/30,0 0/0 0/0 0/0 

7.5. Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету (ДПРЧ ГУ 

ДСНС України у Хмельницькій 

області) для виконання делегованих 

повноважень та ліквідації масштабних 

пожеж, надзвичайних ситуацій, 

покращення матеріальної бази:  

голова, відділ 

фінансів міської 

ради  

      

7.5.1. придбання сертифікованих 

теплозахисних костюмів та касок, 

рятувальних ременів, краг та карабінів  

голова, відділ 

фінансів міської ради 65,0/55,0 10,0/10,0 10,0/10,0 15,0/10,0 15,0/10,0 15,0/15,0 

7.5.2. придбання засобів радіозв’язку  голова, відділ 

фінансів міської ради  
25,0/25,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 

7.5.3. придбання засобів індивідуального 

захисту органів дихання (апарати на 

стисненому повітрі, панорамні маски) 

голова, відділ 

фінансів міської ради 140,0/130,0 25,0/25,0 25,0/25,0 30,0/25,0 30,0/25,0 30,0/30,0 

7.5.4. придбання аварійно-рятувального 

обладнання (пожежні рукава, 

пневмоподушка, гідроінструмент, 

рятувальні жилети) 

голова, відділ 

фінансів міської ради  
140,0/130,0 25,0/25,0 25,0/25,0 30,0/25,0 30,0/25,0 30,0/30,0 



 

 

7.5.5. придбання паливо-мастильних 

матеріалів для заправки пожежно-

рятувальної техніки 

голова, відділ 

фінансів міської ради  185,0/0 30,0/0 30,0/0 40,0/0 40,0/0 45,0/0 

 Усього за розділом:  605,0/591,0 102,0/95,0 102,0/150,0 130,0/100,0 132,0/123,0 139,0/123,0 

8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

8.1. Організаційне забезпечення у сфері 

пожежної безпеки 

 
      

8.1.1. Приведення до належного 

протипожежного стану об’єктів освіти 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

      

8.1.1.1 Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Кіл

ькіс

ть 

закл

адів 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради        

8.1.1.1.1 Монтаж систем протипожежного 

захисту  

12 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

800,0/0 160,0/0 160,0/0 160,0/0 160,0/0 160,0/0 

8.1.1.1.2 Технічне обслуговування та 

пожежне спостерігання 

14 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

210,0/0 20,0/0 25,0/0 50,0/0 55,0/0 60,0/0 

8.1.1.1.3 Вогнезахист будівельних 

конструкцій 

13 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

325,0/0 65,0/0 65,0/0 65,0/0 65,0/0 65,0/0 

8.1.1.1.4 Влаштування та ремонт систем 

внутрішнього протипожежного 

водопостачання 

5 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

50,0/0 10,0/0 10,0/0 10,0/0 10,0/0 10,0/0 

8.1.1.1.5 Ремонт електромереж та 

проведення замірів опору ізоляції 

14 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

90,0/0 10,0/0 30,0/0 10,0/0 30,0/0 10,0/0 

8.1.1.1.6 Влаштування пристроїв 

блискавкозахисту 

0 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 



 

 

8.1.1.1.7 Первинні засоби пожежогасіння  

(технічне обслуговування та 

придбання)  

14 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

200,0/0 40,0/0 40,0/0 40,0/0 40,0/0 40,0/0 

8.1.1.1.8 Навчання посадових осіб з питань 

пожежної безпеки 

14 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

22,0/0 11,0/0 0,0/0 0,0/0 11,0/0/0 0,0/0 

 Усього за пунктом:  1697,0/0 316,0/0 330,0/0 335,0/0 371,0/0 345,0/0 

8.1.1.2 Дошкільні навчальні заклади Кіль

кіст

ь 

закл

адів 

 

      

8.1.1.2.1 Монтаж систем протипожежного 

захисту  

5 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

140,0/0 28,0/0 28,0/0 28,0/0 28,0/0 28,0/0 

8.1.1.2.2 Технічне обслуговування та 

пожежне спостерігання 

11 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

150,0/0 20,0/0 25,0/0 30,0/0 35,0/0 40,0/0 

8.1.1.2.3 Вогнезахист будівельних 

конструкцій 

10 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

275,0/0 55,0/0 55,0/0 55,0/0 55,0/0 55,0/0 

8.1.1.2.4 Влаштування та ремонт систем 

внутрішнього протипожежного 

водопостачання 

1 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

10,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 2,0/0 

8.1.1.2.5 Ремонт електромереж та 

проведення замірів опору ізоляції 

11 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

55,0/0 5,0/0 20,0/0 5,0/0 20,0/0 5,0/0 

8.1.1.2.6 Влаштування пристроїв 

блискавкозахисту 

0 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

8.1.1.2.7 Первинні засоби пожежогасіння 

(технічне обслуговування та 

придбання)  

11 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

75,0/0 15,0/0 15,0/0 15,0/0 15,0/0 15,0/0 



 

 

8.1.1.2.8 Навчання посадових осіб з 

питань пожежної безпеки 

11 Відділ освіти, молоді 

та спорту міської 

ради  

14,0/0 7,0/0 0/0 0/0 7,0/0 0/0 

 Усього за підпунктом:   719,0/0 132,0/0 145,0/0 135,0/0 162,0/0 145,0/0 

8.1.2. Приведення до належного 

протипожежного стану об’єктів  

культури 

Кіль

кіст

ь 

закл

адів 

Відділ культури та 

туризму міської ради  

      

8.1.2.1. Монтаж систем протипожежного 

захисту  

32 Відділ культури та 

туризму міської ради  
1200,0/0 240,0/0 240,0/0 240,0/0 240,0/0 240,0/0 

8.1.2.2 Технічне обслуговування та 

пожежне спостерігання 

35 Відділ культури та 

туризму міської ради  
560,0/0 62,0/0 87,0/0 112,0/0 137,0/0 162,0/0 

8.1.2.3 Вогнезахист будівельних 

конструкцій 

34 Відділ культури та 

туризму міської ради  
525,0/0 105,0/0 105,0/0 105,0/0 105,0/0 105,0/0 

8.1.2.4 Влаштування та ремонт систем 

внутрішнього протипожежного 

водопостачання 

3 

 

Відділ культури та 

туризму міської ради  90,0/0 18,0/0 18,0/0 18,0/0 18,0/0 18,0/0 

8.1.2.5 Ремонт електромереж та 

проведення замірів опору ізоляції 

35 

 

Відділ культури та 

туризму міської ради  
90,0/0 10,0/0 30,0/0 10,0/0 30,0/0 10,0/0 

8.1.2.6 Влаштування пристроїв 

блискавкозахисту 

22 

 

Відділ культури та 

туризму міської ради  
75,0/0 15,0/0 15,0/0 15,0/0 15,0/0 15,0/0 

8.1.2.7 Первинні засоби пожежогасіння 

(технічне обслуговування та 

придбання)  

35 

 

Відділ культури та 

туризму міської ради  150,0/0 30,0/0 30,0/0 30,0/0 30,0/0 30,0/0 

8.1.2.8 Навчання посадових осіб  

з питань пожежної безпеки 

35 Відділ культури та 

туризму міської ради  
15,0/0 3,0/0 3,0/0 3,0/0 3,0/0 3,0/0 

 Усього за пунктом:   2705,0/0 483,0/0 528,0/0 533,0/0 578,0/0 583,0/0 

8.1.3. Приведення до належного 

протипожежного стану об’єктів 

охорони здоров’я 

Кіль

кіст

ь 

закл

адів 

Керівники закладів 

охорони здоров'я  

      

8.1.3.1 Монтаж систем протипожежного 

захисту  

29 Керівники закладів 

охорони здоров'я  
1800,0/0 360,0/0 360,0/0 360,0/0 360,0/0 360,0/0 



 

 

8.1.3.2 Технічне обслуговування та 

пожежне спостерігання 

29 Керівники закладів 

охорони здоров'я  
465,0/0 51,0/0 72,0/0 93,0/0 114,0/0 135,0/0 

8.1.3.3 Вогнезахист будівельних  

конструкцій 

26 Керівники закладів 

охорони здоров'я  
750,0/0 150,0/0 150,0/0 150,0/0 150,0/0 150,0/0 

8.1.3.4 Влаштування та ремонт систем 

внутрішнього протипожежного 

водопостачання 

2 

 

Керівники закладів 

охорони здоров'я  100,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 

8.1.3.5 Ремонт електромереж та 

проведення замірів опору ізоляції 

29 

 

Керівники закладів 

охорони здоров'я  
290,0/0 50,0/0 70,0/0 50,0/0 70,0/0 50,0/0 

8.1.3.6 Влаштування пристроїв  

блискавкозахисту 

17 

 

Керівники закладів 

охорони здоров'я  
50,0/0 10,0/0 10,0/0 10,0/0 10,0/0 10,0/0 

8.1.3.7 Первинні засоби пожежогасіння 

(технічне обслуговування та 

придбання)  

29 

 

Керівники закладів 

охорони здоров'я 100,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 20,0/0 

8.1.3.8 Забезпечення закладів охорони 

здоров’я зі стаціонаром 

пристроями саморятування під 

час пожежі 

1 Керівники закладів 

охорони здоров'я  
200,0/0 40,0/0 40,0/0 40,0/0 40,0/0 40,0/0 

8.1.3.9 Навчання посадових осіб з 

питань пожежної безпеки 

29 Керівники закладів 

охорони здоров'я  
25,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 

 Усього за підпунктом:  3780,0/0 706,0/0 747,0/0 748,0/0 789,0/0 790,0/0 

 Усього за пунктом:  8901,0/0 1637,0/0 1750,0/0 1751,0/0 1900,0/0 1863,0/0 

8.2. Створення підрозділів пожежної 

охорони 

 
      

8.2.1. Будівництво пожежних депо, 

придбання пожежних автомобілів для 

нових протипожежних формувань 

сільської місцевості, пожежно-

рятувального оснащення, а саме: 

  - місцева пожежна команда                  

  с. Маниківці; 

  - місцева пожежна команда                  

  с. Божиківці. 

Голова міської ради, 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

9000,0/0 

 

 

 

 

4500,0/0 

 

4500,0/0 

 

 

 

 

 

4500,0/0 

 

 

 

 

 

 

4500,0/0 

 

 

 

 

 

0/0 

 

0/0 

 

 

 

 

 

0/0 

 

0/0 

 

 

 

 

 

0/0 

 

0/0 



 

 

8.2.2. Утримання підрозділів місцевої 

пожежної охорони 

Голова міської ради, 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

3600,0/0 250,0/0 500,0/0 750,0/0 1000,0/0 1100,0/0 

8.2.3. Створення та утримання підрозділів 

добровільної пожежної охорони 

Голова міської ради, 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

250,0/0 50,0/0 50,0/0 50,0/0 50,0/0 50,0/0 

 Усього за пунктом:  12850,0/0 4800,0/0 5050,0/0 800,0/0 1050,0/0 1150,0/0 

8.3. Організація та проведення сезонних 

пожежно-профілактичних заходів під 

час підготовки до пожежонебезпечних 

періодів року. 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

15,0/0 3,0/0 3,0/0 3,0/0 3,0/0 3,0/0 

8.4. Виготовлення та розміщення в 

сходових клітках, коридорах 

загального користування житлових 

будинків і гуртожитків, громадських 

місцях табличок, листівок, плакатів з 

коротким и інструкціями про заходи 

пожежної безпеки і рекомендаціями 

про порядок евакуації на випадок 

пожежі. 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  5,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 

8.5. Забезпечення у житлово-

експлуатаційних організаціях 

функціонування класів по навчанню 

населення правилам пожежної 

безпеки та обладнання їх 

відповідними наочними матеріалами 

Спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

населення та 

мобілізаційної 

роботи міської ради  

5,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 1,0/0 

 Усього за пунктом:  25,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 5,0/0 

 Усього за розділом:  21 776,0/0 6442,0/0 6805,0/0 2556,0/0 2955,0/0 3018,0/0 



 

 

 
Усього за Програмою: 

 22 962,0/ 

888,0 

6665,0/ 

194,0 

7028,0/ 

199,0 

2834,0/ 

150,0 

3178,0/ 

172,0 

3257,0/ 

173,0 
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