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Паспорт Програми

Найменування Розвиток організації системи безпеки 
населення та запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій на території
Перещепинської міської територіальної 
громади

Ініціатор розроблення 
Програми

Перещепинська міська рада

Розробник Програми Виконавчий апарат Перещепинської міської 
ради

Відповідальні виконавці Виконавчий апарат Перещепинської міської 
ради

Мета Програми Забезпечення розвитку системи безпеки та 
захисту населення при виникненні
надзвичайних ситуацій, посилення співпраці 
між місцевою владою, населенням, бізнесом 
та структурним підрозділом ДСНС на 
території Перещепинської міської
територіальної громади, покращення якості 
оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації природного та техногенного 
характеру на території громади

Термін реалізації 
Програми

Січень 2021 року - грудень 2025 року

Джерела фінансування Міський бюджет, державний бюджет, інші 
джерела, не заборонені законодавством

Очікувані результати 
виконання Програми

У результаті виконання заходів Програми 
будуть створені передумови щодо зниження 
ризику виникнення надзвичайних ситуацій, 
підвищення рівня безпеки населення та 
готовності місцевої ланки територіальної 
підсистеми цивільного захисту до дій за 
призначенням.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

І. Загальна частина

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій є система 
організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та 
інших заходів по запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків, але недостатній 
рівень їх реалізації, критичний стан основних виробничих фондів 
підприємств, систем життєзабезпечення, неналежний рівень наявних 
фінансових, матеріальних ресурсів та резервів, незадовільний технічний стан 
техніки та оснащення пожежно-рятувального підрозділу на території громади 
збільшують загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів.

Понад 50% захисних споруд цивільного захисту утримуються у 
незадовільному стані і не готові до використання для захисту працівників, 
об’єктів і населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
воєнного характеру.

Наявні системи оповіщення та зв’язку не забезпечують належним чином 
інформаційне забезпечення населення і ефективне та надійне управління 
силами і засобами при реагуванні на надзвичайні ситуації.

Не змінюється кардинально ситуація з пожежною безпекою в населених 
пунктах міської громади та об’єктах господарської діяльності, що не 
приводить до зменшення кількості пожеж та загибелі і травмування людей. 
Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про 
необхідність розв’язання проблеми охорони життя людей, національного 
багатства і навколишнього природного середовища, що потребує 
протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.

Недостатнє забезпечення населених пунктів і об’єктів системами 
протипожежного водопостачання негативно впливає на стан організації 
гасіння пожеж у житлових будинках та на об’єктах економіки. В техногенній 
сфері рівень небезпеки посилюється високим рівнем фізичного та морального 
зносу основних засобів, обмеженим фінансуванням заходів безпеки, 
недостатнім матеріально-технічним оснащенням органів управління та сил 
реагування на надзвичайні ситуації, недосконалістю технологічних процесів, 
що застосовуються у багатьох галузях промисловості, недостатністю 
можливостей держави і громади у сфері розвитку й реконструкції виробництва 
з дотриманням сучасних вимог безпеки.

Діяльність системи цивільного захисту, як складової забезпечення 
природно-техногенної та соціальної безпеки, орієнтована на зниження ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення.



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Значний ряд проблем у сфері захисту населення і території залишаються 
невирішеними, зберігається високий ризик виникнення на території громади 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а саме:

1) аварійно-рятувальні засоби, пожежна та спеціальна техніка, службові 
приміщення та пожежне депо 49 державної пожежно-рятувальної частини ГУ 
ДСНС України у Дніпропетровській області мають значну зношеність та 
потребують модернізації, дооснащения і проведення ремонту.

2) незадовільне забезпечення спеціальним оснащенням пожежно- 
рятувального підрозділу на території громади.

3) резервів матеріально-технічних засобів на місцевому рівні 
накопичено недостатньо, що не забезпечить своєчасне відновлення 
нормальної життєдіяльності населення, яке може постраждати внаслідок 
ймовірних надзвичайних ситуацій.

4) недостатність захисних споруд цивільного захисту, що не дає змогу 
забезпечити достатнє укриття непрацюючого населення при загрозі та 
виникненні надзвичайних ситуацій у місті.

5) засоби індивідуального захисту наявні у недостатній кількості - 
недостатнє фінансування органами місцевого самоврядування заходів щодо 
забезпечення засобами захисту органів дихання непрацюючого населення.

Перелічені важливі питання потребують подальшого вирішення, 
особливо з урахуванням негативної статистики, пов’язаної з надзвичайними 
ситуаціями та прогнозами щодо збільшення їх кількості і масштабів.

Переважна більшість надзвичайних ситуацій пов’язана з виникненням 
пожеж та нещасними випадками з людьми у побуті та під час виконання 
трудових обов'язків. Головними причинами виникнення цих подій є 
порушення громадянами правил власної безпеки, нехтування вимогами 
техніки безпеки та правилами пожежної безпеки. Враховуючи причини 
виникнення таких надзвичайних ситуацій та відсутність методів щодо їх 
прогнозування, оцінити ризик їх виникнення на даний час неможливо.

Необхідно при мінімальних економічних витратах забезпечити 
своєчасний захист населення шляхом здійснення організаційних та 
спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
підтримки безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічного 
обслуговування регіональної системи оповіщення населення про загрозу 
виникнення надзвичайних ситуацій, накопичення матеріально-технічних 
засобів в резервах всіх рівнів, технічного переоснащення органів управління 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

та сил цивільного захисту, якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, 
що в умовах несприятливих прогнозів приведе до мінімуму економічні та 
фінансові збитки та людські втрати.

В результаті послідовної реалізації заходів Програми «Розвиток 
організації системи безпеки населення та запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій на території Перещепинської міської територіальної 
громади» (далі Програма) будуть створені передумови щодо зниження 
ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки 
населення та готовності місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного 
захисту до дій за призначенням.

II. Головна мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми є забезпечення розвитку системи безпеки та 
захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій, посилення 
співпраці між місцевою владою, населенням, бізнесом та структурним 
підрозділом ДСНС на території Перещепинської міської територіальної 
громади, покращення якості оперативного реагування на надзвичайні ситуації 
природного та техногенного характеру на території громади.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні основні 
завдання:

- посилення та модернізація матеріально-технічного забезпечення 49 
державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області в м. Перещепине шляхом придбання пожежних 
рукавів, радіостанцій, спец ліхтарів тощо та комплектів спец захисту 
особового складу;

- проведення визначеного переліку спільних заходів між 49 державної 
пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області 
та закладами освіти громади з метою інформування дітей та учнівської молоді 
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- проведення заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді шляхом проведення міжшкільних змагань "Безпека понад 
усе";

- здійснення контролю та моніторингу якості підготовки з питань 
навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти громади;

- профілактика виникнення надзвичайних ситуацій в закладах і
установах комунальної власності, об’єктах соціальної сфери та 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

інфраструктури Перещепинської громади шляхом регулярного експертного 
фахового їх обстеження особовим складом 49 державної пожежно-рятувальної 
частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області м. Перещепине та 
надання рекомендацій по усуненню недоліків та загрозливих станів;

- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації для 
попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення 
постраждалого населення;

- розвиток систем оповіщення, зв’язку, інформації, управління шляхом 
підтримки безперебійного функціонування системи оповіщення населення 
про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

- створення умов для забезпечення безпеки населення та території 
громади шляхом створення центру безпеки громадян;

- технічне переоснащення підрозділу оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту шляхом закупівлі пожежної та рятувальної техніки;

- проведення ремонту службових приміщень та пожежного депо 
підрозділу для створення належних умов для утримання та зберігання 
пожежної та спеціальної техніки і обладнання та оперативного реагування при 
ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій.

Реалізація програмних заходів дозволить знизити бюджетні витрати на 
ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, зменшити середньорічні 
збитки населення від їх негативного впливу і витрати на компенсацію 
постраждалим, створювати додаткові умови для подальшого економічного і 
соціального розвитку громади. Це уявляється важливим ще й тому, що витрати 
на реалізацію таких заходів майже у 15 разів менше витрат на ліквідацію 
наслідків надзвичайних ситуацій.

III. Шляхи і засоби розв'язання проблем

Розв’язання проблеми полягає у комплексному, поетапному вирішенні 
проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки, гарантованого захисту населення, територій та навколишнього 
природного середовища від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру і їх наслідків.

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання 
щорічних програмних заходів.



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які 
обґрунтовують вибір оптимального розв’язання проблеми забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки, запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій, підвищення рівня цивільного захисту населення і територій. 
Реалізація завдань і заходів Програми дозволить врегулювати питання щодо:

- впровадження заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків;

- створення на потенційно небезпечних об’єктах систем раннього 
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем 
оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених 
об’єктів у разі виникнення аварії;

- оновлення та поповнення в формуваннях цивільного захисту 
спеціальної техніки, засобів рятування, індивідуального спорядження та 
захисту, спеціального обладнання та приладів (додаток 1);

- проведення профілактичних заходів протипожежного призначення на 
території Перещепинської міської територіальної громади силами Д11РЧ-49 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (додаток 2);

- забезпечення утримання, збереження та розвитку фонду захисних 
споруд цивільного захисту;

- удосконалення механізму взаємодії центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту;

- визначення повноважень центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту;

- підвищення рівня підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації керівного, командно-начальницького складу та фахівців 
цивільного захисту, а також знань в питаннях безпеки працівників об’єктів і 
населення громади;

- створення системи моніторингу, прогнозування і запобігання 
надзвичайним ситуаціям на місцевому рівні;

- забезпечення державного нагляду за станом техногенної та пожежної 
безпеки об’єктів та населених пунктів міської ради для своєчасної протидії 
аваріям і пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

забезпечення необхідної кількості та справності джерел 
протипожежного водопостачання для своєчасного оперативного реагування 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських 
жертв та значних матеріальних збитків;

- відновлення технічного обслуговування систем автоматичного 
протипожежного захисту;

- виявлення пожеж на початковій стадії та запобігання трагічним 
наслідкам, шляхом виведення систем протипожежної автоматики на пульти 
об’єднаних диспетчерських служб або до центрального протипожежного 
спостереження пожежної охорони;

- об’єднання можливостей центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
у вирішені питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

- забезпечення засобами зв’язку;

- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту.

ДПРЧ-49 ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з урахуванням 
коштів, які щорічно виділяються на реалізацію Програми, уточнює заходи, 
проміжні терміни їх виконання та обсяги фінансування.

Технічні проекти, які розробляються на виконання програмних заходів, 
узгоджуються Перещепинською міською радою та ДПРЧ-49 ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській області.

IV. Обсяги та джерела фінансування

Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається 
щорічно в міському бюджеті в межах наявного фінансового ресурсу з 
дотриманням норм ст. 85 Бюджетного кодексу України.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання Програми 
становить 5000,00 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету 250,00 
тис. грн., за рахунок інших джерел фінансування 4750,00 тис. грн. за умови 
наявного фінансування.

№ Джерела 
фінансування

2021 2022 2023 2024 2025 Загалом:

зп тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн.

1 Міський бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

2 Державний 
бюджет

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(за умови 
наявного 
фінансування)

3 Інші джерела 
(за умови 
наявного 
фінансування)

850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4250,0

Загалом: 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

Обсяг фінансового забезпечення визначено на основі аналізу цін 2020 
року і буде уточнюватися під час складання проектів міського бюджету на 
відповідний рік. •

Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету 
здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний 
рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на виконання завдань із забезпечення мінімально достатнього 
рівня безпеки населення і територій громади від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру.

V. Очікувані результати

В результаті виконання Програми на території перещепинської міської 
громади буде забезпечено належний рівень безпеки населення і території, 
підготовлені мобільні, професійні, всесторонньо укомплектовані органи 
управління та сили місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи 
цивільного захисту.

Виконання заходів програми дозволить при дефіциті ресурсів 
сконцентрувати їх на головних напрямах, визначених Програмою, забезпечити 
стабільне підвищення готовності протидії надзвичайним ситуаціям, 
підготовку до дій при їх виникненні, створення матеріальних резервів для 
організації ліквідації їх наслідків, зменшити збитки від негативного впливу 
надзвичайних ситуацій та витрати на компенсацію постраждалим та створення 
додаткових умов для подальшого економічного і соціального розвитку 
Перещепинської міської територіальної громади.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити належний рівень безпеки населення і території міської
ради, потенційно небезпечних та інших об’єктів господарювання, населених 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

пунктів від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру;

- підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту 
та системи моніторингу, прогнозування та запобігання надзвичайним 
ситуаціям;

- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти 
гарантований рівень захисту населення і територій від їх наслідків;

- підвищити ефективність використання коштів для здійснення 
заходів цивільного захисту;

- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих людей 
від надзвичайних ситуацій;

- зменшити на об’єктах та в населених пунктах кількості пожеж, 
економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

- своєчасне виявлення осередків загорань, оповіщення про них 
людей та пожежно-рятувальних формувань, видалення продуктів горіння за 
допомогою систем протипожежної автоматики;

забезпечити наявність необхідної кількості та справність джерел 
протипожежного водопостачання;

забезпечити своєчасне оперативне реагування на пожежі для їх 
успішної локалізації і ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від 
пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і 
штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;

зменшити витрати коштів бюджету на компенсацію шкоди 
населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій;

- створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, 
зменшити вплив негативних факторів аварій та пожеж на навколишнє 
природне середовище.

Завдяки реалізації Програми буде забезпечено сталий розвиток 
Перещепинської територіальної громади у сфері організації системи безпеки 
населення та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.

VI. Контроль за реалізацією програми
Безпосередній контроль за виконанням даного рішення проводить 

постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів, з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, 



 

 

 
 

послуг та розвитку підприємництва, з питань власності, комунального майна 
та приватизації.

Координацію по виконанню даного рішення покладається на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Щороку виконавчому комітету міської ради інформувати про хід 
виконання Програми та після закінчення встановленого строку у місячний 
термін звітувати про результати її виконання.

Секретар міської ради Марина КОПИТЬКО



 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми 
щодо матеріально-технічного забезпечення ДРПЧ-49

№ 
з/п

Назва 
напряму діяльності

Перелік заходів 
програми

Джерела фінансування Орієнтовн 
і обсяги 

фінансува 
ння 

тис. грн.

у тому числі:
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Закупівля пожежних рукавів 

для збільшення резерву 3 
реагування на НС

Закупівля пожежних 
рукавів діаметром 51 мм, 
66 мм, 77 мм

Міський бюджет, державний 
бюджет, інші джерела 160,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

Придбання тактичних 
групових ліхтарів 5,0 - 5,0 - - -

2. Поліпшення соціально- 
побутових умов 
рятувальників

Придбання комп’ютерів Міський бюджет, державний 
бюджет, інші джерела

30,0 15,0 - - - 15,0
Придбання принтера 5,0 - 5,0 - - -
Придбання планшета 10,0 10,0 - - - -
Придбання кєрхера 5,0 - - - 5,0 -
Придбання пральної 
машини для спеціального 
одягу

15,0 - 15,0 - - -

Придбання відео 
реєстраторів

3,0 3,0 - - - -

Придбання радіостанцій 5,0 5,0 - - - -
3. Удосконалення тактичного та 

спеціального одягу для 
рятувальників

Закупівля спеціального 
взуття для гасіння пожеж

Міський бюджет, державний 
бюджет, інші джерела 22,0 22,0 - - - -

Закупівля форми: - - - - - -
Форма літня 34,0 34,0 - - - -



  
 

 
 

 

 
 

  

 

Форма зимова 45,0 45,0 - - -
Бойовий одяг 88,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Каска 77,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Краги 11,0 2,75 2,75 2,75 2,75
Кепка 4,2 4,2 - - -
Шапка 3,2 3,2 - - -
Флісова кофта 16,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Тактичне взуття 3,5 3,5 4 - - -
Медична укладка 400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Удосконалення стану 
газодимозахисної служби

Придбання засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання і зору 
(Апарати типу DRAGER 
та панорамні маски)

Міський бюджет, державний 
бюджет, інші джерела

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

5. Створення запасу паливно- 
мастильних матеріалів для 

реагування на резонансні НС

Створення запасу 
дизельного палива

Міський бюджет, державний 
бюджет, інші джерела 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Створення запасу 
бензину . 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Секретар міської ради Марина Копитько



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Додаток 2
до Програми

ПЕРЕЛІК 
профілактичних заходів протипожежного призначення на території 

Перещепинської міської територіальної громади для проведення силами 
ДПРЧ-49 ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

• Проведення лекцій, занять, семінарів на протипожежну тематику та 
занять на договірних засадах, інших центральних органів виконавчої 
влади, підприємств, установ та організацій з правил пожежної безпеки;

• Забезпечення пожежної охорони об'єкта, у тому числі із залученням 
техніки, під час проведення культурно-масових заходів та спортивних 
змагань;

• Розробка інструкцій, планів евакуації та інших нормативних документів 
з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій;

• Забезпечення пожежної охорони об'єкта, у тому числі на виїзній техніці, 
під час проведення робіт з підвищеним рівнем вибухо - 
пожежонебезпеки, зливно-наливних операцій з нафтопродуктами і 
перекачування газів та газових сумішей, вогневих робіт;

• Залучення пожежної техніки для випробування опресування, 
промивання, продавлювання систем водопостачання та їх обладнання;

• Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних 
кранів та їх обладнання пожежними рукавами;

• Ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів;
• Підготовка виставок пожежної техніки, надання зразків пожежної 

техніки, пожежно-технічного обладнання для експонування на 
виставках, проведення екскурсій з дітьми дошкільних та шкільних 
навчальних закладів;

• Проведення консультацій при роботах вогнезахисного оброблення 
конструкцій, матеріалів, тканин, будівель і споруд, горючих елементів 
кріплення та інших легкозаймистих матеріалів;

• Відкачування води, відкривання квартир громадян та ґрат на вікнах і 
балконах;

• Проведення бесід і навчань, що до забезпечення пожежної безпеки та 
заохочення молоді до роботи в структурі ДСНС.

Секретар міської ради Марина КОПИТЬКО


