
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

24.12.2020 с. Судилків №     18 

 

Про затвердження Програми 

забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів та об’єктів усіх форм 

власності, розвитку інфраструктури 

місцевої пожежної команди с. Судилків 

на 2021 – 2024 роки 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 16 липня 2008 року №645 «Про 

внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року №870 та 

керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки населених 

пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури місцевої пожежної 

команди с. Судилків на 2017 – 2020 роки взяти до відома (додається).  

2. Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та 

об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури місцевої пожежної команди с. 

Судилків на 2021 – 2024 роки.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Валентина Тихонюк). 

 

 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення сільської ради від 

24.12.2020 року №18 

 

Інформація про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури місцевої 

пожежної команди с. Судилків на 2017 – 2020 роки 
 

Рішенням 5 сесії від 24.02.2017 року №1 затверджена Програми забезпечення 

пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури місцевої пожежної команди с. Судилків на 2017 – 2020 роки. Програма 

діяла на території населених пунктів сільської ради у 2017-2020 році.  

Основною метою Програми було концентрація зусиль органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб на необхідність створення 

та розвиток єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території сільських рад, 

забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об’єктів і населених 

пунктів для  своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них. 

Здійснювались заходи щодо підвищення протипожежного захисту населених 

пунктів та об'єктів всіх форм власності.  

У дошкільних і навчальних закладах проводились заняття "Правил пожежної 

безпеки" відповідно до затверджених положень.  

На виконання Програми у 2017-2020 роках було використано кошти в сумі 

2300,134 тис.грн. з них на заробітну плату 8 штатні.одн.були використані кошти в сумі – 

2069,401 тис.грн.  

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням  сесіїСудилківської 
сільської ради від 24.12.2020 року 
№ 18 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення пожежної  безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власників, 

розвиту інфраструктури підрозділу місцевої  пожежної команди  с. Судилків на 2021– 

2024 роки 

 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада, підприємства, 

установи, організації, які функціонують на 

території сільської ради 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, підприємства, 

установи, організації, які функціонують на 

території сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього 

6488,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету 6488,0 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

           Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до розв’язання 

проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, 

визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки  в районі, 

організаційні засади її функціонування та зміцнення технічної і ресурсної бази. 

             Пожежі є одним із найбільш суспільно небезпечних факторів, які призводять до 

значних витрат ресурсів, матеріальних цінностей. Негативні наслідки від них позначається 

не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як 

національного, так і світового значення. 

            Як свідчить аналіз основні причини та умови, що сприяють виникненню пожеж та 

загибелі людей на них, пов’язані з соціально-економічними і загальнодержавними 

процесами, до яких слід віднести: 

          1. Технічну відсталість основних фондів більшості підприємств та установ сільських 

рад, явно недостатній рівень їх оновлення. Певно декваліфікацію виробничого персоналу, 

на який наклалася втрата навичок безпечної праці. 

          2. Погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного, відомчого 

фонду), зменшення асигнувань на виконання необхідних протипожежних заходів.  

          3. Незабезпечення під час опалювального сезону дотримання правил пожежної 

безпеки у житлових будинках, закладах та установах, яке призводить до додаткового 



використання електрообігрівачів (найчастіше непромислового виробництва) та інших 

приладів опалення. 

          4. Неспроможність населення придбати нові пожежо безпечні електропобутові 

прилади призводить до використання електропобутових приладів термін експлуатації 

яких вийшов. 

          5. Збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, 

неможливість проведення протипожежної пропаганди серед осіб без постійного місця 

проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками і використання останніми для 

приживання непристосованих для житла місць (підвалів, горищ будинків). 

          6. Недостатню кількість будинків для розміщення одиноких, пристарілих, хворих 

людей та інвалідів. 

          7. недостатнє інформування населення про пожежі та шляхи їх попередження з 

причин значного зменшення передплати періодичних видань, відключення 

телерадіомовлення у сільській місцевості. 

8. Тенденцію значного скорочення пожежносторожової охорони, які раніше 

займалися профілактикою пожеж і навчанням населення правил пожежної безпеки. 

9. Збільшення кількості випадків несвоєчасного прибуття до місця пожежі в селах 

сільських рад; 

• погіршення телефонного зв'язку, а іноді і його відсутність (непряма причина 

загибелі людей у зв'язку з тим, що виклик надходить пізно); 

• зменшення кількості пожежних автомобілів в сільськогосподарських підрозділах 

та відсутність цілодобового чергування членів пожежно-сторожової охорони на пожежній 

та пристосованій для цілей пожежегасіння техніці; 

• розукомплектування та використання не за призначенням в новостворених 

приватних сільськогосподарських підприємствах пожежної техніки.          

          Відсутність належного фінансування на утримання державної та місцевої пожежної 

охорони, скорочення її чисельності, призвели до зростання часу ліквідації однієї пожежі. 

          За умов збереження існуючої тенденції погіршення стану забезпечення пожежної 

безпеки, відсутність виваженої політики у галузі пожежної безпеки та недостатність 

фінансування і матеріально-технічного забезпечення, місцевої   пожежної команди 

прогнозується збільшення щорічних збитків  і втрат від пожеж. В громадському і 

агропромисловому секторі регіону. 

          Потребує значного покращання стан справ із впровадженням, ремонтом та 

технічним обслуговуванням систем автоматичної пожежної сигналізації (АПС) та 

автоматичного пожежогасіння на об'єктах різної форми власності. 

         Не виконуються вимоги чинного законодавства України в частині страхування 

об'єктів, технологічних процесів, майна тощо та обов'язкового - членів добровільних 

протипожежних формувань. 

 Відмічається формальне ставлення керівників відомчих організацій та об'єктів усіх 

форм власності до створення та належної організаційної роботи добровільних 

протипожежних формувань, до питань підвищення рівня обізнаності працюючих з 

правилами пожежної безпеки, забезпечення протипожежною наочністю та знаками 

пожежної безпеки робочих місць. 

          Суб'єктами господарюванняне належним чином виконуються вимоги чинного 

законодавства України щодо отримання від органів державного пожежного нагляду 

дозволів на початок роботи підприємств та оренди приміщень. В умовах реформування 

аграрного сектора особливої гостроти набуває актуальність збереження існуючих 

сільських протипожежних формувань. Стан їх боєздатності, а разом з тим і ступінь 

захищеності сільських населених пунктів, викликає серйозне занепокоєння. 

         Через відсутність мінімально необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, 

забезпеченості пожежно-технічним озброєнням, пожежні автомобілі не в змозі своєчасно 

прибути до місця виникнення пожежі та якісно здійснювати її гасіння. 

 



 

 

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
         Метою програми є концентрація зусиль органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, юридичних і фізичних осіб на необхідність створення та розвиток єдиної 

системи забезпечення пожежної безпеки на території сільських рад, забезпечення 

державного нагляду за станом пожежної безпеки об’єктів і населених пунктів для  

своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 
• створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та 

об'єктів; 

• забезпечення належного виконання рішень органів державної влади місцевого 

самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів 

всіх форм власності; 

• удосконалення нормативно-правової бази пожежної охорони відповідно до 

стандартів; 

• підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил пожежної 

безпеки на виробництві та по місцю проживання. 

• визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту населених 

пунктів та об'єктів всіх форм власності; 

• забезпечення належного виконання рішень органів державної влади місцевого 

самоврядування щодо надання різнобічної допомоги населенню Судилківської сільської 

ради. 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
          Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 1), а також зацікавлених суб'єктів 

підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій, інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ПРОГРАМИ 
          Для координації роботи, пов'язаної з проведенням заходів, передбачених цією 

Програмою та здійснення контролю за її виконанням, обов'язки координаційного центру 

покласти на СДПЧ-6 м. Шепетівка. 

 

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
          Виконання Програми дасть змогу створити в Судилківській сільській раді єдину 

систему забезпечення пожежної безпеки, поліпшити протипожежний захист населених 

пунктів та об'єктів всіх форм власності, зменшити кількість пожеж, загибелі людей на них 

та соціально-економічних втрат. 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ: 
          1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в кожному 

населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях. 

          За результатами аналізу та з урахуванням  негативного впливу на протипожежний 

стан розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей 

на них. 

         2. Внести пропозиції щодо удосконалення діяльності пожежної команди разом з 

проектами відповідних нормативно-правових актів для подальшого їх подання в 

райдержадміністрацію. 



          3. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання населених пунктів 

сільських рад та здійснити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат води 

на пожежегасіння. 

          4.Передбачити в комплексних планах по профілактиці виробничого та побутового 

травматизму і нещасних випадків, заходи щодо попередження пожеж і пов’язаних з ними 

фактів травмування і загибелі людей. 

          5. організувати розробку та проведення сезоних пожежно-профілактичних заходів 

під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року. 

          6.  Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" організувати проведення 

на базі навчального пункту сектору наглядове профілактичної діяльності Шепетівського 

РВ ГУ МНС України в Хмельницькій області, навчання правилам пожежної безпеки, 

працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, 

установ організацій незалежно від форм власності. 

         7.   Розробити перспективний плани заходів щодо суттєвого покращання 

протипожежного захисту лісів (забезпечення необхідної кількості пожежної техніки, 

засобів зв'язку, виконання протипожежних інженерно-технічних заходів в лісових 

масивах, проведення агітаційно - роз'яснювальної роботи.) 

         8.  Виносити на розгляд сесії районної і Судилківської сільської ради питання про 

виділення з місцевих бюджетів коштів на протипожежні заходи та надання місцевій 

пожежній команді необхідної матеріальної допомоги. 

 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПОЖЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ТА 

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ 3 ПЕРСОНАЛОМ 
9.   Передбачати в планах і програмах соціального та економічного розвитку сільських 

рад, матеріально-технічне забезпечення, ремонт і реконструкцію об'єктів Державної 

пожежної охорони, а також місцевої пожежної команди 

        10. Організувати роботу щодо надання платних послуг у визначеному 

законодавством порядку. 

        11. Забезпечити подальший розвиток навчально-тренувальної бази місцевої пожежної 

команди с. Судилків. 

        12. Передбачити придбання пожежних автомобілів та запасних частин до них для 

забезпечення підрозділу пожежної охорони. 

        13. Забезпечити бойову готовність пожежної техніки, її справний технічний стан., 

заправку пально-мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами, вогнегасними 

речовинами, укомплектованість спеціальною технікою, рятувальними засобами згідно з 

табельною належністю. 

        14. Забезпечення особового складу пожежної охорони засобами захисту органів 

дихання. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
        15. Забезпечити виготовлення та розміщення соціальної реклами, направленої на 

попередження пожеж та загибелі людей на них, на вулицях населених пунктів та 

автошляхах. 

        17. Залучати до здійснення роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і 

запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні установи, 

недержавні благодійні організації. Забезпечити проведення конкурсів, виставок, вікторин 

та інших заходів на протипожежну тематику. 

        18. У дошкільних і навчальних закладах проводити тижні знань "Правил пожежної 

безпеки" та фестивалі дружин юних пожежників відповідно до затверджених положень. 

19. Розробити для дітей та юнацтва сценарії театральних і розважальних програм з 

протипожежної тематики, включити їх до репертуарів програм в закладах культури. 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 



 

 

Додаток №1  
до Програми забезпечення 

пожежної безпеки населених 

пунктів та об’єктів усіх форм 

власності, розвитку 

інфраструктури місцевої пожежної 

команди с. Судилків на 2021 – 2024 

роки.»  

 

 

Матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони  

(за рахунок місцевого бюджету) 

№ 

п/п 
Фінансування 

2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 

1 Оплата праці працівників 1080,0 1170,0 1251,0 1352,0 

2 Нарахування на заробітну плату 240,0 260,0 280,0 305,0 

3 Придбанняматеріалів, оплата послуг та 

іншівидатки(ПММ, спецодяг, 

пожежнийінвентар, опалення та 

утриманняприміщень, 

утриманняавтомобілів, 

орендаавтомобіля,  

господарськівитрати, адмінвитрати,) 

120,0 130,0 150,0 150,0 

4 Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв     

 Всього 1440,0 1560,0 1681,0 1807,0 

 

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


