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Паспорт
Програми забезпечення пожежної безпеки на території
Корюківської міської ради
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1.

Ініціатор розроблення Програми

2 державний пожежно-рятувальний
загін Управління ДСНС України у
Чернігівській області

2.

Розробник Програми

2 державний пожежно-рятувальний
загін Управління ДСНС України у
Чернігівській області

3.

Співрозробники Програми

Корюківська міська рада

4.

Відповідальний виконавець

2 державний пожежно-рятувальний
загін Управління ДСНС України у
Чернігівській області, Корюківська
міська рада

5.

Учасники Програми

2 державний пожежно-рятувальний
загін Управління ДСНС України у
Чернігівській області, Корюківська
міська рада

6.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Міський бюджет

1. Визначення кола проблемних питань,
на розв’язання яких спрямована Програма
Стан протипожежного захисту на території населених пунктів Корюківської
міської ради (далі – «на території міської ради») та об'єктів різних форм власності
знаходиться в прямому зв'язку з соціально-економічними процесами, що
відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від
пожеж, вони все частіше загрожують життю і здоров'ю людей.
Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки на території міської
ради характеризується наступними аналітичними висновками. За останні десять
років в Корюківському районі виникло 500 пожеж, на яких загинуло 18 чоловік та
20 чоловік отримали травми.
В житловому секторі виникло 424 пожежі. Вогнем знищено і пошкоджено
436 будівель і споруд.
Протягом 2015-2016 років персонал 2 державного пожежно-рятувального
загону Управління ДСНС України у Чернігівській області (далі – «Загін»)
залучався на гасіння 47 пожеж в житловому секторі на території міської ради та 66
разів виїжджали на гасіння сухої трави в лісопаркових зонах, на полях, узбіччях,
присадибних ділянках на території міської ради. Також особовий склад Загону брав
участь у гасінні пожеж та полігону побутових відходів. Витрати на гасіння пожеж
склали 5 т. паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо – 3,2 т., бензин – 1,8
т.).
Під час гасіння пожеж протягом 2016 року було врятовано 34 житлових
будинків та господарчих будівель, матеріальних цінностей на загальну суму
близько 2 млн. грн.
Щорічні економічні втрати від пожеж, в середньому, складають близько 1,5
млн. гривень.
Причинами пожеж, найчастіше є необережне поводження з вогнем,
порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, порушення
правил монтажу та експлуатації електрообладнання, порушення правил монтажу і
експлуатації побутових газових, гасових приладів та пустощі дітей з вогнем.
Основна кількість пожеж і трагічних випадків на них виникає в житловому секторі.
З метою утримання в справному стані та належного функціонування
існуючих джерел протипожежного водопостачання на території міської ради
(пожежні гідранти), які є незамінними для заправки пожежної техніки водою під
час гасіння пожеж, щорічно двічі на рік, персоналом Загону проводяться перевірки
джерел протипожежного водопостачання.
На даний час становище ускладнюється незадовільним станом матеріальнотехнічного забезпечення пожежних підрозділів. Практично не виконуються вимоги
Кабінету Міністрів України стосовно вишукання можливості для додаткового
фінансування установ, закладів та підрозділів Державної служби з надзвичайних
ситуацій, придбання ПММ та запасних частин для пожежних автомобілів. Всі
витрати на матеріально-технічне забезпечення пожежного підрозділу доводиться

компенсувати тільки завдяки вжиттю Загоном організаційних заходів, щодо
залучення додаткових коштів.
Відсутність, як у державному, так і в місцевому бюджетах коштів для
вирішення питань матеріально-технічного забезпечення підрозділів протягом
останніх років призвела до того, що в пожежно-рятувальному підрозділі району з
загальної кількості автомобільного парку 4 одиниці пожежної техніки, 2 одиниці
вичерпали встановлені ресурси та підлягають списанню.
Подальша експлуатація цих транспортних засобів вимагає значних затрат на
проведення ремонтів, проте вірогідність їх виходу з ладу під час роботи по гасінню
пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій не зменшується, що в свою чергу може
призвести до значних матеріальних збитків та людських втрат.
Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні бойового одягу,
вогнегасних речовин, потребують заміни переносні засоби радіозв’язку, які
відпрацювали встановлені терміни.
Приведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність проблем,
які потребують негайного вирішення.
Рівень матеріально-технічного забезпечення
пожежно-рятувального
підрозділу в районі, не відповідають вимогам пожежної безпеки.
Соціальне значення проблеми, пов'язаної із забезпеченням пожежної
безпеки на території міської ради, зумовлює необхідність як централізованого
бюджетного фінансування, так і виділення коштів з міського бюджету на
виконання цієї Програми.
В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання
протипожежного захисту на території міської ради, набуває особливої
актуальності.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є розв'язання проблем захисту житлового сектору та
території міської ради, підприємств, установ, організацій підвідомчих
Корюківській міській раді, національного надбання і довкілля від пожеж та їх
наслідків, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення пожежної
безпеки на території міської ради.
Завдання Програми:
- створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території
міської ради та її розвиток;
- забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ,
організацій підвідомчих Корюківській міській раді у сфері пожежної безпеки;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки на території міської ради;
- ефективне розв'язання завдань по забезпеченню протипожежного захисту та
оперативного реагування на обстановку на території міської ради;
- посилення контролю за станом пожежної безпеки в житловому секторі та на
підприємствах, установах, організаціях підвідомчих Корюківській міській раді,
організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

3. Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення
пожежної безпеки
До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної
безпеки в Україні належать:
- Конституція України;
- Кодекс цивільного захисту України;
- Указ Президента України від 27 січня 2003 року №47/2003 "Про заходи щодо
вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту
населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 року №1943 "Про
стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року №873 "Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного
управління у сфері пожежної безпеки";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року №2030 "Про
затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків";
- «Програма забезпечення пожежної безпеки на території Корюківського
району на 2016-2020 роки» затверджена рішенням третьої сесії Корюківської
районної ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року №19-3/VII.
4. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми повинна забезпечити:
- підвищення пожежної безпеки на території міської ради, ефективне
забезпечення протипожежного захисту житлового сектору та підприємств, установ,
організацій підвідомчих Корюківській міській раді;
- підвищення рівня інформованості населення з питань пожежної безпеки;
- навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;
- формування
громадського
світогляду
та
громадянської
позиції
підростаючого покоління в області пожежної безпеки, формування у дітей
культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження
пожеж, та навчання діям в умовах виникнення пожежі, попередження пожеж від
дитячих пустощів з вогнем;
- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних
наслідків;
- забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів нового
будівництва, контроль за коригуванням генеральних планів забудови населених
пунктів області в частині будівництва нових пожежних депо;
- підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного
водопостачання на території міської ради.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
До участі у впровадженні Програми будуть залучатися Корюківська міська
рада та 2 державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у

Чернігівській області. У разі потреби зміни та доповнення до Заходів щодо
реалізації Програми вносяться в установленому порядку.
Контроль за впровадженням Програми здійснюється Корюківською міською
радою та 2 державним пожежно-рятувальним загоном Управління ДСНС України у
Чернігівській області.
6. Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення
пожежної безпеки на території населених пунктів Корюківської міської ради
на 2017-2018 роки
Організаційні заходи та фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок виділення коштів з
міського бюджету, залучення спонсорських коштів підприємств міста та інших
джерел не заборонених законодавством.
Міська рада щорічно передбачає у бюджеті, в межах його можливості,
видатки розпоряднику коштів – Загону для компенсування витрат паливномастильних матеріалів на ліквідацію пожеж та інших подій, на підтримку
матеріально-технічної бази, підвищення готовності до дій за призначенням та
забезпечення пожежної безпеки на території міської ради.
Показники фінансування міської цільової програми «Забезпечення
пожежної безпеки на території населених пунктів Корюківської міської ради на
2017-2018 роки» прогнозуються у сумі 88 тис. грн. за рахунок міського бюджету, в
тому числі:
№
з/п

1.

2.

Сума коштів, тис. грн..
2017 рік
2018 рік

Назва організаційних заходів

Придбання паливно-мастильних матеріалів для
ліквідації пожеж, надзвичайних подій та ситуацій
(урагани, аварії на об’єктах життєзабезпечення,
ДТП, снігові замети, підтоплення житлового
сектору, відкачка поверхневих вод в житловому
секторі) на території міської ради, в житловому
секторі та на підприємствах, установах, організаціях
(об’єктах) підвідомчих Корюківській міській раді
Придбання паливно-мастильних матеріалів для
функціонування пересувного пункту обігріву в
період низьких температур в м. Корюківка (тверде
паливо для обігріву, продукти харчування (чай,
цукор, печиво, одноразовий посуд, доставка палатки
до місця розміщення)
ВСЬОГО:

Секретар міської ради

40,0

40,0
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4,0

44,0

44,0
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С.О. Олійник

