УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

5 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 86

11 березня 2016 року

Про стан виконання Програми поліпшення техногенної
та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів
усіх форм власності, розвитку пожежної охорони
в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки та затвердження
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної
служби в Іллінецькому районі на 2016-2020 роки
Заслухавши інформацію начальника Іллінецького районного сектору ГУ
ДСНС України у Вінницькій області підполковника служби цивільного захисту
Лемещука В.М. про стан виконання Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
пожежної охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки та розглянувши
проект Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби в Іллінецькому районі на 2016-2020 роки,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань управління
комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування
населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів від
10.12.2015 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43, ч.1 ст. 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника Іллінецького районного сектору ГУ ДСНС
України у Вінницькій області підполковника служби цивільного захисту
Лемещука В.М. про стан виконання Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
пожежної охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015 роки взяти до відома.
2. Затвердити районну Програму поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби в Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки (додається).
3. Рекомендувати управлінням та відділам райдержадміністрації,
виконавчим комітетам місцевих рад забезпечувати виконання заходів цієї

програми та інформувати районну раду про хід її виконання щорічно до 01
грудня.
4. Рекомендувати відділу економічного розвитку районної державної
адміністрації (Купрій І.І.) та фінансовому управлінню районної державної
адміністрації (Тарасова В.П.) при розробці Програми економічного та
соціального розвитку району та при формуванні проектів бюджету на наступні
роки врахувати необхідність вирішення заходів Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби
в Іллінецькому районі на 2016-2020 роки та передбачити кошти на ці цілі.
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 4 сесії районної ради 6
скликання від 10.20.2011 року № 56 «Про затвердження Програми поліпшення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку пожежної охорони в Іллінецькому районі на 2011-2015
роки».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і
побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів (Стельмащук М.С.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток
до рішення 5 сесії районної ради
7 скликання від 11.03.2015 №86

Програма поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів
та об'єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби у
Іллінецькому районі
на 2016-2020 роки"

Іллінці 2016 рік

ПАСПОРТ
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на
2016-2020 роки
Іллінецький районний сектор Головного управління ДСНС України
1

Ініціатор розроблення програми:

у Вінницькій області, 18-а Державна пожежно-рятувальна частина 2го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління
ДСНС України у Вінницькій області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу
виконавчої влади про розроблення програми

3

Розробник програми

4

Співрозробники програми

5

Відповідальний виконавець програми

Іллінецький РС ГУДСНС України у Вінницькій області, 18-ДПРЧ 2ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Вінницькій області

Іллінецький РС ГУДСНС України у Вінницькій області, 18-ДПРЧ 2ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Вінницькій області
Іллінецький РС ГУДСНС України у Вінницькій області, 18-ДПРЧ 2-

6

Учасники програми

ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Вінницькій області,
Іллінецька районна державна адміністрація, Іллінецька районна рада

7

7.1

Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)

2016-2020 роки

Три етапи
Іллінецька районна державна адміністрація, Іллінецька районна

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у

рада, Іллінецька міська рада, Дашівська селищна рада, сільські ради

виконанні програми (для комплексних програм)

: Бабинська, Васильвська, Жирницька, Красненьківська, Павлівська,
Паріївська, Тягунська, Хрінівська, Якубівська.

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього в тому числі

4552500

9.1

коштів районного бюджету:

4092500

9.2

коштів інших джерел

460000

ПРОГРАМА
поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та
об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі
на 2016-2020 роки
І. Загальні положення
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки
(далі - Програма) розроблена відповідно до:
Кодексу цивільного захисту України;
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
II. Стан сучасного рівня техногенної та пожежної безпеки у Іллінецькому
районі .
Пожежі є одним із найбільших суспільне небезпечних факторів, які
приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського
потенціалу. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній
сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як
національного, так і світового значення. Нерідко екологічні наслідки від
пожеж набувають катастрофічного характеру, що особливо відчувається під
час реформування економіки та виведення її із кризового стану. На території
Іллінецького району щорічно 18- ДПРЧ здійснюється близько 230 виїздів на
різного роду події та ситуації.
Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють
виникненню пожеж та загибелі людей на них пов'язані з соціальноекономічним загальнодержавними процесами, до яких слід віднести:
- погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного,
відомчого) фонду, зменшення асигнувань на виконання необхідних
протипожежних заходів;
- не проведення вчасного ремонту електромереж та систем опалення;
- не очищення підвалів, горищ та не здійснення заходів щодо
неможливості доступу до них сторонніх осіб;
- незабезпечення під час опалювального сезону необхідного
температурного режиму в житлових будинках призводить до додаткового
використання в квартирах та житлових будинках електрообігрівачів
(найчастіше непромислового виробництва) та інших приладів опалювання;
- відключення житлового фонду від електропостачання призводить до
застосування свічок, гасових ламп;
- неспроможність населення придбати нові, пожежобезпечні
електропобутові прилади;
- збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику,
неможливість проведення протипожежної пропаганди серед осіб без
постійного місця проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками й
використання останніми для проживання непристосованих для житла місць
(підвалів, горищ будинків, тощо);

- недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх
попередження;
- зростання загибелі дітей на пожежах зумовлено, насамперед,
недоглядом з боку дорослих;
- не дотримання правил безпечної поведінки громадян на водних
об’єктах;
- не дотримання правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті;
- не знання правил дій в нестандартних ситуаціях.
Іллінецьким районним сектором та ДПРЧ-18 м. Іллінці постійно
проводиться профілактична робота серед населення міста, через засоби масової
інформації, щодо дотримання правил безпечної поведінки, дотримання правил
пожежної безпеки на виробництві та в побуті, дій в нестандартних ситуаціях.
ДПРЧ-18 м. Іллінці здійснюється оперативне реагування та проведення
аварійно-рятувальних робот по ліквідації надзвичайних подій та ситуацій
(пожежі, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод, звільнення
транспортних засобів зі снігових заметів, рятування людей, що потрапили в
нестандартні життєві ситуації проведення робіт по відкачуванню води, та ін.).
Однак, матеріально-технічне забезпечення підрозділу не відповідає
вимогам і недостатня для якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, що в
свою чергу може призвести до неякісного та несвоєчасного виконання
підрозділом завдань за призначенням по ліквідації надзвичайних подій та
ситуацій і рятуванню людей.
Аналізуючи оперативну обстановку у Іллінецькому районі, що складалася
в останні роки постійно виникала необхідність реагування 18-ДПРЧ на
погіршення погодних умов (снігові замети, порушення транспортного
сполучення між населеними пунктами), що негативно впливає на
життєдіяльність населення, сталу роботу важливих об’єктів соціальної сфери та
господарського комплексу.
III. Основна мета і завдання Програми
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки визначає шляхи
вдосконалення системи протипожежного захисту населених пунктів та
об'єктів, організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво
важливих інтересів району в сфері техногенної та пожежної безпеки.
Програмою передбачаються заходи, цілеспрямовані на:
- розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та на об'єктах;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із
забезпеченням техногенної та пожежної безпеки;
- ефективне розв'язання завдань із забезпеченням протипожежного
захисту та оперативного реагування на обстановку;
- організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;
- удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж;
- інформаційне забезпечення органів влади, підприємств, організацій,
установ і населення з питань техногенної та пожежної безпеки;
- зміцнення кадрового потенціалу оперативно-рятувальної служби;

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки.
IV. Фінансування Програми
Фінансування заходів визначених Програмою здійснюється відповідно
до чинного законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів на
відповідний рік, спонсорських, благодійних та позабюджетних надходжень і
інших джерел не заборонених чинним законодавством.
V. Очікуваний результат
Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо
попередження виникнення пожеж, організації техногенного та протипожежного
захисту об’єктів і населених пунктів району є:
- приведення техногенного та протипожежного стану об’єктів та населених
пунктів у відповідність з прийнятними рівнями техногенної та пожежної
безпеки;
- забезпечення техногенної та пожежної безпеки сільських населених пунктів
та об’єктів аграрного сектору економіки;
- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами,
небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих
соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних
чинників пожеж на навколишнє природне середовище;
- зменшення на об’єктах і в населених пунктах району кількості пожеж,
виникнення надзвичайних подій та ситуацій, загибелі та травмування на них
людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків;
- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та
підрозділів оперативно-рятувальної служби, видалення продуктів горіння за
допомогою систем протипожежного захисту;
- витрачання мінімального часу на прибуття оперативно-рятувальних
підрозділів до місця пожежі, виникнення надзвичайних подій та ситуацій за
рахунок оптимальної дислокації підрозділів у населених пунктах та їх
достатньої чисельності й оснащеності;
- забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та
ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних
гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних
водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерело
фінансування

№
з/п

Термін
виконання
заходу

VI Напрями діяльності та заходи районної Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів
та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому
районі на 2016-2020 роки

1
1.

2
Здійснювати координацію діяльності органів
місцевого
місцевого
врядування
щодо
забезпечення протипожежного захисту об’єктів
та територій

3
20162020
роки

4
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, РДА

5
Вкладень
коштів не
потребує

2.

Створення та функціонування служб пожежної
безпеки в апараті РДА, сільських та селищних
радах, на підприємствах, в установах та
організаціях

20162020
роки

Вкладень
коштів не
потребує

3.

Ведення щорічної державної статистичної
звітності про кількість пожеж та надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
на території району

20162020
роки

4.

Ретельне розслідування кожної пожежі на
підвідомчих
об’єктах,
притягнення
до
відповідальності винних осіб та вжиття
запобіжних заходів

20162020
роки

5.

Створення та забезпечення функціонування
підрозділів місцевої пожежної охорони в
населених пунктах району, що розташовані на
значній відстані від підрозділів державної
пожежної охорони

20162020
роки

Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області,
райдержадміністрація,
установи, керівники
підприємств
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області,
райдержадміністрація
Відділи
райдержадміністрації,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області
Управління
агропромислового
розвитку,
райдержадміністрація,
Селищна та сільські
ради, Іллінецький
районний сектор

Вкладень
коштів не
потребує

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
роки
2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

Очікуваний
результат

11
Підвищення
ефективності
управління в
сфері
цивільного
захисту
Забезпечення
пожежної
безпеки в
апаратах
органів
виконавчої
влади
Запобігання
пожежам та
загибелі
людей на них

Вкладень
коштів не
потребує

Запобігання
пожежам та
загибелі
людей на них

Місцеві
бюджети,
районний
бюджет,
міська
рада,селищана

Оперативне
реагування на
пожежі та
надзвичайні
події

1

2

3

6.

Провести заміну та ремонт непридатних
пожежних гідрантів, водоймищ, обладнання
водонапірних башт для забирання води
пожежною технікою та улаштування під’їздів з
твердим покриттям до природних водоймищ, в
містах та населених пунктах

20162020
роки

7.

Організувати
згідно
із
законодавством
проведення періодичного контролю продукції,
що реалізується через торгівельну мережу, на її
відповідність вимогам пожежної безпеки

20162020
роки

8.

Підприємствам,
організаціям,
установам
незалежно від форм власності, відповідно до
Переліку об’єктів та підприємств, укласти
угоди з ГУДСНС України у Вінницькій області
на підключення сигналів від приладів
установок пожежної автоматики на пульт
цілодобового
пожежного
спостереження
державної пожежно-рятувальної частини.
Організувати та провести навчання керівників,
відповідальних фахівців та інших посадових
осіб підприємств, установ, організацій їх
структурних підрозділів, які виконують
обов’язки,
пов’язані
із
забезпеченням
техногенної та пожежної безпеки об’єктів

20162020
роки

Керівники
підприємств, установ
та об’єктів, ГУДСНС
України у Вінницькій
області

Кошти
підприємств,
установ,
організацій

20162020
роки

Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, Керівники
відомств, підприємств,
установ та об’єктів

Районний
бюджет

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10.

Проводити для працівників органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування щорічні
наради, семінари, огляди та конкурси з питань
забезпечення техногенної та пожежної безпеки

20162020
роки

Райдержадміністрації,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області

Місцеві
бюджети
Кошти
підприємств,
установ,
організацій
Вкладень
коштів не
потребує

11.

Привести, відповідно до вимог діючих норм та
правил пожежної безпеки, шляхи евакуації в

20162020

Районні відділи,
організації,

9.

4
ГУДСНС України у
Вінницькій області
Райдержадміністрація,
керівники підприємств
та організацій,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці
Іллінецький районний
сектор
ГУДСНС
України у Вінницькій
області

5
рада,
сільські
ради
Районний
бюджет
Місцеві
бюджети

6

7

8

9

10

11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Забезпечення
протипожежного захисту
населених
пунктів
району

Вкладень
коштів не
потребує

Районний
бюджет

Запобігання
реалізації
несертифікованої протипожежної
продукції
Оперативне
реагування на
пожежі

50

50

50

50

50

Забезпечення
пожежної
безпеки на
підприємствах,
установах та
організаціях

Забезпечення
пожежної
безпеки в
органах
виконавчої
влади
Забезпечення
пожежної

1

2
школах, лікувальних, культурно-видовищних
та інших закладах з масовим перебуванням
людей, здійснити перехід з пічного опалення на
центральне шкіл-інтернатів, дитячих садків,
лікарень, будинків пристарілих та інвалідів.
Вжити заходів з обладнання вказаних об’єктів
установками
автоматичної
пожежної
сигналізації

3
роки

4
райдержадміністрація,
виконкоми сільських
та селищних рад
лікувальні та розважальні заклади різних
форм власності,
навчальні, заклади
культури.

5
Місцеві
бюджети
Кошти
підприємств,
установ,
організацій

12.

Забезпечити проведення в загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах “Тижнів
знань безпеки життєдіяльності ”

13.

6

7

8

9

10

30

30

30

30

30

15

15

15

15

15

20162020
роки

Відділ освіти РДА
райдержадміністрації

Вкладень
коштів не
потребує

З метою попередження загибелі дітей під час
пожеж та надзвичайних ситуацій та їх навчання
правилам
безпечної
життєдіяльності,
забезпечити щорічне проведення районного
етапу всеукраїнського фестивалю дружин юних
пожежників та Всеукраїнського збору-змагання
“Школа безпеки ”

20162020
роки

Відділ освіти РДА
райдержадміністрації,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області

Районний
бюджет
позабюджетні,
спонсорські
кошти,
благодійна
допомога

8

8

8

10

10

14.

За рахунок позабюджетних, спонсорських
коштів, шляхом залучення підприємствами,
господарствами, суб’єктами підприємницької
діяльності благодійної допомоги будівельними,
пально-мастильними
матеріалами,
запчастинами, а також на одержання платних
протипожежних послуг 18-ДПРЧ м. Іллінці
відповідно до чинного законодавства

20162020
роки

Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області

50

50

50

50

50

15.

Розробити
та
організувати
виконання
перспективних план-заходів щодо суттєвого

20162020

Райдержадміністрація,
селищна та сільські

За
рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги
Районний
бюджет

11
безпеки на
об’єктах з
масовим
перебуванням
людей

Забезпечення
безпечної
життєдіяльності дітей
Забезпечення
безпечної
життєдіяльності дітей

Розвиток
матеріальнотехнічної бази
оперативнорятувальної
служби

Забезпечення
протипожежн

1

16.

2
покращання протипожежного захисту лісів
(забезпечення необхідної кількості пожежної
техніки,
засобів
зв’язку,
виконання
протипожежних інженерно-технічних заходів в
лісових масивах, проведення агітаційнороз’яснювальної роботи)
Забезпечити широке висвітлення в засобах
масової
інформації
проблемних
питань
техногенної та пожежної безпеки, Кодексу
цивільного захисту України

3
роки

4
ради, суб’єкти
господарювання, які
мають на балансі
лісовий фонд

5
Місцеві
бюджети

6

7

8

9

10

11
ого захисту
лісів

20162020
роки

Засоби масової
інформації,
райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області
Райдержадміністрація,
Селищна та сільські
ради

Районний
бюджет

1

1

1

1

1

Місцеві
бюджети

1

1

1

1

1

Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки

Місцеві
бюджети,
районний
бюджет,
міська
рада,селищана
рада,
сільські
ради
Районний
бюджет
Місцеві
бюджети

5

5

5

5

5

Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки
Впровадження
пожежонебезпечних
виробів,
технологій

17.

Створення і обладнання необхідною кількістю
наочної агітації кімнат по навчанню населення
правилам пожежної безпеки при селищних і
сільських радах

20162020
роки

18.

Відповідно до Закону України “Про соціальну
рекламу”
виготовити
та
встановити
довгострокові стенди-банери з попередження
загибелі людей на виїздах з селищ, сіл, у місцях
масового перебування людей

20162020
роки

З метою забезпечення техногенної та пожежної
безпеки виробництв проводити технічне
переоснащення
та
впровадження
нових
пожежонебезпечних виробів, технологій і
устаткування лише після розгляду документації
в органах державного нагляду у сфері
техногенної та пожежної безпеки
Забезпечити застосування у виробничій та
інших сферах діяльності тільки сертифікованих
будівельних матеріалів та конструкцій, а також
промислових
і
побутових
приладів
(опалювальні
прилади,
кондиціонери,
вентилятори, оргтехніка тощо), які мають
встановлені показники пожежної безпеки
З метою оперативного реагування та якісного
виконання 18-ДПРЧ м. Іллінці завдань,

20162020
роки

Керівники установ

Кошти
підприємств

20162020
роки

Керівники об’єктів
усіх форм власності.

Кошти
підприємств

20162020

Райдержадміністрація,
Іллінецький районний

Районний
бюджет

19.

20.

21.

Селищна та сільські
ради

Забезпечення
пожежної
безпеки у
виробничій
сфері
5

5

5

5

5

Розвиток
матеріально-

1

22.

2
пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією
пожеж та інших надзвичайних подій,
здійснювати придбання необхідних запасних
частин до пожежної та спеціальної пожежної,
аварійно-рятувальної техніки щорічно

3
роки

З метою оперативного реагування на
надзвичайні події та рятування людей,
забезпечити 18-ДПРЧ м. Іллінці аварійнорятувальним обладнанням: бензопилами та
запчастинами до них, ектроболгарками,
електроперфораторами, електровідбійниками,
електродискорізами,
маслостанціями,
гідроножицями,
гідродомкратами,
пневматичними компресорами, пневматичними
подушками, пневматичними насадками для
усунення
підтікання
трубопроводів,
газопроводів,
аварійно-освітлювальними
установками, спеціальним одягом та взуттям,
спеціальними пожежними стволами, захисними
шоломами, апаратами на стисненому повітрі,
пожежними рукавами сучасними приладами
радіаційної
і
хімічної
розвідки
та
дозиметричного контролю, сучасними засобами
індивідуального захисту

20162020
роки

4
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.
Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.

5

6

7

8

9

10

Місцеві
бюджети

5

5

5

5

5

За рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

2

2

2

2

2

Районний
бюджет

50

50

50

50

50

Місцеві
бюджети

50

50

50

50

50

10

10

10

10

10

За рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

11
технічної бази
оперативнорятувальної
служби

Розвиток
матеріальнотехнічної бази
оперативнорятувальної
служби

1
23.

24.

25.

26.

2
У зв’язку із розширенням функцій, покладених
на
18-ДПРЧ
м.
Іллінці
здійснити
реконструкцію, перепланування та добудову
пожежного
депо,
проводити
оновлення
матеріально-технічної бази та комплектування
сучасним
устаткуванням
і
навчальнотренувальним обладнанням у відповідності до
існуючих вимог

3
20162020
роки

З метою оперативного реагування та якісного
виконання оперативно-рятувальною службою
завдань, пов’язаних із рятуванням людей,
ліквідацією пожеж та інших надзвичайних
подій,
надати
допомогу
в
побудові
транспортної
телекомунікаційної
мережі,
прив’язки центру служби до вузлів спеціальних
служб та служб екстреного реагування,
придбанні комплектів автомобільних УКХ
радіостанцій, комплектів переносних УКХ
радіостанцій, комп’ютерної та оргтехніки

20162020
роки

З метою належного реагування на надзвичайні
ситуації та події, розслідування надзвичайних
ситуацій, подій, в тому числі пов’язаних з
пожежами передбачити придбання паливномастильних матеріалів ( А-92, мастило, ДП) для
18-ДПРЧ м. Іллінці.

20162020
роки

Придбання спеціального та робочого (літнього,
зимового) одягу для захисту пожежних під час
гасіння пожеж, та інших надзвичайних
ситуацій.

20162020
роки

4
Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.
Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.
Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.
Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
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Розвиток
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рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

Районний
бюджет, за
рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

Районний
бюджет, за
рахунок
позабюджетних,
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50

50
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Оперативне
реагування на
надзвичайні
події і
ситуації

1

2

3

27.

Придбання пожежно-технічного обладнання з
метою підвищення оперативної готовності
18-ДПРЧ м. Іллінці.

20162020
роки

28.

Створення
умов
для
належного
функціонування у постійній готовності МПО
смт. Дашів.

20162020
роки

4
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.
Райдержадміністрація,
Іллінецький районний
сектор ГУДСНС
України у Вінницькій
області, 18-ДПРЧ м.
Іллінці Іллінецька
міська рада, сільські
ради : Бабинська,
Васильвська,
Жирницька,
Красненьківська,
Павлівська,
Паріївська, Тягунська,
Хрінівська,
Якубівська.

Райдержадміністрація,
Дашівська селищна
рада, сільські ради :
Білківська,
Городоцька,
Жаданівська,
Кальницька,
Кантелинська,
Китайгородська,
Копіївська,
Криштопівська,
Купчинецька,
Леухівська,
Росоховатська,
Слободищанська .
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6

7

8

9
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Районний
бюджет

5

5

5

5

5

Місцеві
бюджети

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Районний
бюджет

120

120

120

120

120

Місцеві
бюджети

317,5

317,5

317,5

317,5

317,5

спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

За рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

За рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги

11

Оперативне
реагування на
надзвичайні
події і
ситуації
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події і
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Ресурсне забезпечення районної Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у
Іллінецькому районі на 2016-2020 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми
1
Обсяг ресурсів
всього, в тому числі:

І етап виконання програми
2016
рік

2017
рік

ІІ етап
2019 рік

ІІІ етап
2020 рік

тис.грн.
Всього витрат на
виконання програми

2018
рік

2
930,5

3
880,5

4
930,5

5
880,5

6
930,5

7
4552,5

районний бюджет

838,5

788,5

838,5

788,5

838,5

4092,5

кошти не бюджетних
джерел

92

92

92

92

92

460

державний бюджет

1
І
1

2

Назва
показника

№
з/п

Одиниця
виміру
Вихідні дані
на початок
дії програми

Показники продукту районної Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі
на 2016-2020 роки

2

3

4

Профілак-тичні
заходи
поліпшення ПБ
району
Створення
умов для
ефектив-ного
реагування на
них

Шт
.

0

Шт
.

0

Запобіга-ння
НС та пожеж
Своєчасне
реагування на
НС та пожежі
Проведе-ння
навчання серед
населення та
організацій і
установ

Шт
.
Шт
.

0

Шт
.

0

Зменшення
кількості НС
Зменшення
кількості
пожеж

Шт
.
Шт
.

0

І етап виконання програми
200_ рік

5

200_
рік

200_ рік

ІІ етап
(200_-20_
р.р.)

6
7
8
Показники продукту програми

ІІІ етап
(200_-20_
р.р.)

Всього за період
дії програми (або
до кінця дії
програми)

9

10

3
4
ІІ
1
2
3

4
ІІІ
1
2

Показники ефективності програми
0

Показники якості програми
0

3
4

Заступник голови районної ради

В.Швець

