СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

24.12.2020

с. Судилків

№ 23

Про затвердження Програми захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на
території
Судилківської
сільської
ради
Шепетівського району Хмельницької області
на 2021-2025 роки

Керуючись ст. № 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши інформацію сільського голови, враховуючи рекомендації
постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Інформацію про виконання Програми захисту населення і території від НС
техногенного та природного характеру на території Судилківської сільської ради
Шепетівського району Хмельницької області на 2016 – 2020 року взяти до відома
(додається).
2. Затвердити Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на території Судилківської сільської ради
Шепетівського району Хмельницької області на 2021-2025 роки (додається).
3. Контроль за виконанням 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
24.12.2020року №23
Інформація
про хід виконання Програми захисту населення і території від НС техногенного та
природного характеру на території Судилківської сільської ради Шепетівського району
Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.
Протягом 2016 – 2020 років на території сільської ради діяла Програма захисту
населення і території від НС техногенного та природного характеру на території
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на 2016 – 2020
роки. Виконання даної Програми відбувалося згідно чинного законодавства.
Використано
за 2017 рік – 2020 роки:
-

шифер для населення – 199 152 тис. грн. (1714 шт);
оповіщувач «Clarity» - 6 552 тис грн..
придбано FM (25 шт.) приймачі у заклади освіти та культури;
проведення паспортизації захисної споруди ЦЗ Сховище (протирадіаційне укриття);
курси з ЦЗ (від 3 до 5 днів у м.Хмельницький) – в межах 400 грн за особу.

Основні завдання
Програми
захисту населення і території від НС
техногенного та природного характеру на території Судилківської сільської ради
Шепетівського району Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.

Головний бухгалтер

Олена ЛАБУНЕЦЬ

Затверджено
рішенням другої сесії
Судилківської сільської ради
від 24 грудня 2020 року №23
Програма
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на території Судилківської сільської ради Шепетівського району
Хмельницької області на 2021-2025 роки

1. ВСТУП
Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності
завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля,
безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.
З кожним роком збільшується кількість природних катаклізмів, що
супроводжуються значними матеріальними збитками.
Програма розрахована на період з 2021 до 2025 року і складається з таких розділів:
1. Поповнення, оновлення і зберігання матеріальних резервів для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за
призначенням.
3. Заходи з удосконалення системи оповіщення цивільного захисту.
4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах.
5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та
діям в умовах виникнення надзвичайної ситуації.
6. Заходи з забезпечення пожежної безпеки.
1.1. Паспорт Програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на території Судилківської сільської ради Шепетівського
району Хмельницької області на 2021-2025 роки
1Ініціатор розроблення програми

Судилківська сільська рада

2Розробник програми

Судилківська сільська рада

3Відповідальний виконавець

Судилківська сільська рада

4Учасники програми

Судилківська сільська рада,

1.
2.
3.
4.
5Термін реалізації програми

2021-2025 роки

6Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми
7Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, усього

Сільський бюджет

5.
6.
7.

15748,6

7

у тому числі:
коштів сільського бюджету

7

коштів інших джерел

15748,6

7.1.
7.2.

Кошти інших джерел, не заборонені
чинним законодавством.

2. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
шляхом розроблення і виконання Програми
Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах
пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і
довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.
Для захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час
застосування зброї масового знищення в особливий період створено фонд захисних
споруд. Разом з тим, значна кількість споруд втратила захисні властивості, потребує
проведення капітального ремонту та переоснащення технічного обладнання.
На річках, які використовуються для цілей гідроенергетики, риборозведення,
технічного водопостачання та рекреації, під час тривалих зимових відлиг і літньо-осінніх
дощів та злив підвищується рівень води що призводить до швидкого, часто до раптового
формування дощових паводків, а для середніх і великих річок у межах області характерні
весняні повені і дощові паводки.
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.
З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян району, зменшення
матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам та організаціям,
матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення.
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.
3. Мета програми
Програма складається з 6-ти розділів, розроблених у відповідності до вимог
Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня
2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775 «Про
затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», розпорядження голови районної державної
адміністрації від 30.12.2015 року №340/2015-р «Про реалізацію положень постанови
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775 «Про затвердження Порядку

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій», з метою забезпечення своєчасних заходів щодо запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
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.
4. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та 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.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування завдань і заходів Програми здійснюється за рахунок бюджету
сільської ради, інших не заборонених законом джерел.
Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час
складання проекту бюджету на відповідний рік.
6. Завдання і напрямки Програми
Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:
створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій;
утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;
удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного
захисту.
організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій.
забезпечення пожежної безпеки.
7. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій від
надзвичайних ситуацій;

знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
оновлювати, поповнювати матеріальні цінності матеріальних резервів, необхідних
для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
забезпечити функціонування дієвої системи запобігання загибелі людей на водних
об’єктах;
підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій;
забезпечити здійснення комплексних заходів щодо підтримання в постійній
готовності системи централізованого оповіщення населення;
своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу
органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення чи
виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення
заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та
результативної єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості постраждалих та
загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію між виконавцями Програми здійснює виконавчий комітет сільської
ради.
Контроль за виконанням Програми здійснюється місцевою комісією сільської
ради з питань ТЕБ та НС.

Сільський голова

Тетяна КОТИК

Додаток 1
Заходи і завдання
з виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на території Судилківської сільської ради
Шепетівського району Хмельницької області на 2021-2025 роки.
№
з/
п

Бюджет (тис.грн)
Назва заходу

Виконавець

Всьо 202 202 202 202 202
го
1
2
3
4
5
1 2
3
4
5
6
7
8
9
1. Поповнення, оновлення і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій
1. Створення матеріальних резервів, Відповідальн 50,0
10, 10, 10, 10, 10,0
1. для
ліквідації
надзвичайної а особа з
0
0
0
0
ситуації, надання допомоги , у питань
тому
числі цивільного
придбання:шиферу,цвяхів,
захисту
пиломатеріалів
населення
сільської
ради
2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за
призначенням
2. Проведення
ремонту
та Балансоутри
1. утримання
захисних
споруд мувачі
цивільного захисту в готовності захисних
до використання за призначенням споруд
Усього за розділом:
3. Заходи з удосконалення системи оповіщення цивільного захисту
3. Відновлення радіоточок (де є
25,0 5,0
5,0 5,0 5,0
5,0
1. технічна можливість)
3. встановлення ФМ-приймачів
2.
3. Встановлення сирен та вуличних Відповідальн
3 гучномовців. для можливості а особа з
оповіщення
населення
в питань
населених пунктах
цивільного
15,0 3,0
3,0 3,0 3,0
3,0
захисту
населення
сільської
ради
Усього за розділом:
40,0 8,0
8,0 8,0 8,0
8,0
4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах
4. Створення
місць
масового Сільська рада
1. відпочинку людей на водних
15,0 3,0
3,0 3,0 3,0
3,0
об’єктах в населених пунктах
5. Заходи з організаціїнавчаннянаселення правилам безпекижиттєдіяльності та діям в
умовахвиникненнянадзвичайнихситуацій
5. Забезпечення
консультаційних Сільська рада
1. пунктів
цивільного
захисту
5,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0
навчальною літературою з питань
цивільного захисту
5. Проходження навчання керівним Голова ради, 5,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0

2.

5.
3.

6.
1.
6.
2.
6.
3.

6.
4.

6.
5.

складом
в
на
Навчально- голова
методичному центрі ЦЗ та БЖД евакуа-ційної
Хмельницької обл.
комісії,
секретар
Навчанняпосадовихосіб
з Шепетівськи
питаньпожежноїбезпеки,
до й РС ГУ
обов’язківяких
входить ДСНС
5,0 1,0
забезпеченнявиконання
та України
в
виконаннязаходівпожежноїбезпек Хмельницькі
и
й області
Усього за розділом:
15,0 3,0
6. Заходи з забезпечення пожежної безпеки
Забезпечення
протипожежного
25,0 5,0
водопостачання
Утримання підрозділів місцевої Сільська рада
160,
970,0
пожежної охорони
0
Будівництво пожежних депо, Сільська рада
придбанняпожежнихавтомобілів
для
нових
1400,
протипожежнихформуваньсільськ
0
0
оїмісцевості.
Створенняпідрозділівпожежноїох
орони.
Організаціявиділеннякоштів для Сільська рада
приведеннябудівель
одиноких,
5,0 1,0
пристарілихгромадян
в
належнийпротипожежний стан.
Організація
розробки
та Сільська рада
проведення сезонних пожежнопрофілактичних заходів під час
підготовки
до
пожежонебезпечних
періодів
року.
Усього за розділом:
2400, 166,
0
0

Сільський голова

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

180
,0

200
,0

210
,0

220,0

800
,0

200
,0

200
,0

200,0

1,0

1,0

1,0

1,0

986
,0

406
,0

416
,0

426,0

Тетяна КОТИК

Додаток 2 до Програми
ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ
з виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної
та техногенної безпеки на території Судилківської сільської ради
на 2021-2025 роки (заклади освіти та культури)
№
з/п
1

Назва заходу

Виконавець
2

3

Всього
4

2021
5

Бюджет
2022
2023
6
7

2024
8

2025
9

400,0

400,0

30,

30,

8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки
Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти

підрозділ з питань освіти
та культури

Загальноосвітні навчальні заклади

Кількість закладів

підрозділ з питань освіти
та культури

7

підрозділ з питань освіти
та культури

8753,0

2853,0 2900,0 3000,0

підрозділ з питань освіти
та культури

1729,6

207,6

підрозділ з питань освіти
та культури

150,0

30,

30,

х

х

Монтаж
захисту

систем

протипожежного

Технічне обслуговування та пожежне
спостерігання

7

Вогнезахист будівельних конструкцій

8

Влаштування та ремонт систем
внутрішнього
протипожежного
водопостачання
Ремонт
електромереж
та
проведення замірів опору ізоляції

7

7

підрозділ з питань освіти
та культури
підрозділ з питань освіти
та культури

74,0

18,0

342,0 380,0

30,

23,0

23,0

Влаштування
блискавкозахисту

пристроїв

Первинні засоби пожежогасіння
(технічне
обслуговування
та
придбання)
Забезпечення
закладів
з
цілодобовим перебуванням дітей
пристроями саморятування під час
пожежі
Навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки
Усього за підпунктом:
Дошкільні навчальні заклади
Монтаж
захисту

систем

х
7

360,0

підрозділ з питань освіти
та культури

40,0

підрозділ з питань освіти
та культури

підрозділ з питань освіти
та культури

120,0

120,0

120,0

8,0

8,0

850,0

720,0

42,0

45,0

50,0

20,0

20,0

8,0

8,0

8,0

х

х

х

15,0

15,0

11121,6

та

Вогнезахист будівельних конструкцій

Влаштування та ремонт систем
внутрішнього
протипожежного
водопостачання
Ремонт
електромереж
та
проведення замірів опору ізоляції
Влаштування
блискавкозахисту

7

підрозділ з питань освіти
та культури

Кількість закладів

протипожежного

Технічне
обслуговування
пожежне спостерігання

4

пристроїв

9

6

2

підрозділ з питань освіти
та культури

1570,0

підрозділ з питань освіти
та культури

213,0

підрозділ з питань освіти
та культури

40,0

підрозділ з питань освіти
та культури
9

1

36,0

х

підрозділ з питань освіти
та культури

85,0

25,0

підрозділ з питань освіти
та культури

95,0

х

40,0

х

30,0

95,0

30,0

Первинні засоби пожежогасіння
(технічне
обслуговування
та
придбання)
Забезпечення
закладів
з
цілодобовим перебуванням дітей
пристроями саморятування під час
пожежі
Навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки
Усього за підпунктом:
Заклади культури
Приведення
до
належного
протипожежного стану об’єктів
культури
Монтаж систем протипожежного
захисту

90

підрозділ з питань освіти
та культури

25,0

підрозділ з питань освіти
та культури

9

підрозділ з питань освіти
та культури

5,0

5,0

5,0

х

х

х

20,0

підрозділ з питань освіти
та культури

х

х

підрозділ з питань освіти
та культури

х

підрозділ з питань освіти
та культури

х

х

Влаштування та ремонт систем
внутрішнього
протипожежного
водопостачання
Ремонт
електромереж
та
проведення замірів опору ізоляції

підрозділ з питань освіти
та культури

х

х

підрозділ з питань освіти
та культури

х

х

Влаштування
блискавкозахисту

підрозділ з питань освіти
та культури

х

х

пристроїв

х

Кількість закладів

х

Вогнезахист будівельних конструкцій

х

2048,00

х

та

5,0

20,0

підрозділ з питань освіти
та культури

Технічне
обслуговування
пожежне спостерігання

5,0

19

х

х

х

х

х

х

х

х

Первинні засоби пожежогасіння
(технічне
обслуговування
та
придбання)
Забезпечення закладів культури
пристроями саморятування під час
пожежі
Навчання посадових осіб
з питань пожежної безпеки

19

19

19

підрозділ з питань освіти
та культури

19,0

3,0

3,0

3,0

5,0

підрозділ з питань освіти
та культури

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

підрозділ з питань освіти
та культури

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Усього за пунктом:

59,0

Усього за Програмою

Сільський голова

13228,6

Тетяна КОТИК

5,0

4,0

