
 

 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

від 25.05.2020 року № 35 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення Програми  

забезпечення пожежної, техногенної  

безпеки та цивільного захисту 

на період 2020- 2021 років 

 

Відповідно Кодексу цивільного захисту України,  Закону України “Про 

пожежну безпеку”, Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”,  

Постанови Кабінету Міністрів України за № 11 від 09.01.2014 року “Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, 

керуючись статтею 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет Руськополянської сільської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

Програму забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

на 2020-2021 роки (додається). 

2.  Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту на 2020-2021 роки. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток  

                                                                             до рішення виконкому   

                                                                             Руськополянської сільської ради 

                                                                             від 25.05.2020 № 35 

 

 

Програма 
забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

на період 2020-2021 років 

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту на період 2020-2021 років (далі – Програма) розроблена 

на підставі: 

Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про 

пожежну безпеку”, Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, 

Постанови Кабінету Міністрів України  № 11 від 09.01.2014 року “Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, 

інших нормативно-правових актах в сфері забезпечення пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту населення. 

Руськополянська ОТГ за показниками техногенного та природного 

навантаження належить до районів з середньою небезпекою виникнення 

аварій і катастроф. У зв’язку із загостренням епідеміологічної, суспільно-

політичної ситуації в державі, значно збільшується вірогідність виникнення 

надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру, в тому числі, 

внаслідок здійснення терористичних актів. 

Надзвичайно серйозною проблемою залишається забезпечення 

надійного протипожежного захисту  населених пунктів ОТГ, де щороку 

виникає значна кількість пожеж.  

Проблемою також є протипожежне водопостачання населених пунктів, 

відсутність необхідної кількості пожежних гідрантів та їх стан, обладнання 

водозабірними пристроями водонапірних веж. 

У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою частиною 

національної безпеки, вони потребують здійснення першочергових заходів, 

на виконання яких розроблена ця Програма.  

II. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій, 

навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів 

підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених 

пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного 



 

характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, створення 

сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної, 

техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання 

зазначених проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

 

III. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Першочерговими завданнями Програми є: 

- створення в ОТГ єдиної системи забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та 

органу місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного 

захисту об’єктів усіх форм власності, забезпечення їх техногенної 

безпеки, запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

- підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил 

пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем 

проживання, правил поведінки на воді, активного залучення до цієї 

роботи засобів масової інформації; 

- визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту 

об’єктів соціальної сфери, забезпечення їх техногенної безпеки; 

- приведення у готовність наявного фонду захисних споруд; 

- створення, накопичення та утримання місцевого матеріального резерву 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на 

забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

бюджетних коштів і державних ресурсів; 

- забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти 

Руськополянської ОТГ, зокрема встановлення систем протипожежного 

захисту (автоматичної пожежної сигналізації), обладнання закладів 

системами оповіщення про пожежу, оброблення дерев’яних елементів 

горищних покриттів приміщень засобами вогнезахисту, 

 

 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, 

спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, мають бути:  

- забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності 

територій населених пунктів ОТГ, об'єктів виробництва і соціально-

культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

- удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій;  



 

- своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення персоналу 

об’єктів та населення у разі їх виникнення; 

- зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, 

пов'язаних з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я 

громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності 

населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж та аварій на 

навколишнє природне середовище;  

- виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

- створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, 

технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної 

роботи на об'єктах підвищеної небезпеки; 

- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також 

суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів 

економіки тощо; 

-  визначення та належне утримання місць масового відпочинку людей 

на водних об’єктах ОТГ, забезпечення безпеки перебування людей на 

них; 

- зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених 

пунктах ОТГ, запобігання загибелі та травмування людей, економічних 

втрат та матеріальних збитків;  

- своєчасне виявлення пожеж, оповіщення про них людей та пожежної 

охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем 

протипожежної автоматики;  

- зведення до мінімуму часу прибуття пожежної команди до місця 

ймовірної пожежі;  

- своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей, 

забезпечення наявності необхідної кількості та справність джерел 

протипожежного водопостачання;  

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх 

успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків 

пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, 

природних і штучних водоймищ,  інших інженерних споруд 

водопостачання; 

- підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 

 

 

 



 

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого  та державного бюджету, 

громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, визначаються виходячи із фінансових можливостей. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання 

проектів  сільських бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що 

передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, 

відповідального за виконання окремих заходів, та в цілому, передбачених 

Програмою. 

  

 

VI. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

1. Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, 

передбачених цією Програмою, та здійснення контролю за її виконанням 

покладається на відділ з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного 

захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв’язків з правоохоронними 

органами та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюють Руськополянська сільська рада та виконавчий комітет. 

 

 

VII. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу створити в ОТГ єдину 

систему забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, поліпшити протипожежний захист 

об’єктів всіх форм власності, стан їх техногенної безпеки, зменшити 

кількість пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, пригод на воді та загибелі 

людей на них поліпшити стан матеріально-технічного забезпечення місцевої 

пожежної охорони ОТГ. 

 
  

Секретар виконавчого комітету      Н. А. Шпак 


