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Паспорт  

програми цивільного захисту населення  

на 2018-2020 роки 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2 Підстава розроблення Програми Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», чинне 

законодавство в частині цивільного 

захисту населення 

3 Розробник Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4 Співрозробники Програми Виконком Корюківської міської 

ради і комунальні підприємства 

міської ради 

5 Відповідальний виконавець Виконком Корюківської міської 

ради 

6 Учасники Програми Міський голова, виконком міської 

ради, старости сіл об’єднаної 

громади, міські комунальні 

підприємства, Корюківська 

дільниця ПАТ 

«Облтеплокомуенерго», 

Корюківський РЕМ, Корюківське 

УГГ, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської 

міської ради, центральна районна 

лікарня, районний відділ ГУ МНС в 

Чернігівській області, залучені 

підприємства всіх форм власності 

7 Терміни реалізації програми 2018-2020 роки 

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний 

для реалізації програми 

2018 рік – 50,0тис.грн. 

2019 рік – 70,0тис.грн. 

2020 рік – 100,0тис.грн. 

 

Мета Програми 

 Забезпечення належного стану цивільного захисту населення, 

проживаючого на території  Корюківської громади, території та навколишнього 

природного середовища, а також майна від надзвичайних ситуацій шляхом 

запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків та надання допомоги 

постраждалим в мирний час та в особливий період. 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є 

Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші 

акти законодавства.  

 Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними 



природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, 

сильними опадами, градом, обледенінням, а також виконання комплексу 

організаційних, управлінських та практичних заходів, зокрема: 

 - здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

 - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

 - реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію. 

  Зазначені заходи реалізуються шляхом: 

 - оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення; 

 - укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту; 

 - здійснення евакуаційних заходів; 

 - інженерного захисту територій; 

 - медичного захисту людей; 

 - радіаційного і хімічного захисту людей та майна; 

 - навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

 - моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій; 

 - створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту; 

 - забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

 - реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

 - управління діями та координування суб’єктів. залучених до запобігання або 

ліквідації надзвичайних ситуацій, через міський пункт управління в 

надзвичайних ситуаціях; 

 - організації життєзабезпечення постраждалого населення; 

 - проведення аварійно - відновлювальних робіт; 

 - відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали 

внаслідок надзвичайної ситуації. 

 Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних 

заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів. 

 Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження 

міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та 

реальних можливостей бюджету. 

 

Заходи Програми 
№ з/п Заходи Хто організовує Хто залучений Термін 

проведення 

1. Здійснення заходів 

згідно окремих планів та 

програм щодо 

проведення робіт з 

очищення русел річок та 

канав, організація та 

виконання 

відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків при  

пропуску талих вод під 

час весняного паводку 

Виконком міської 

ради, 

комунальні 

підприємства 

міської ради 

Відділ з 

надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський 

РВ ГУМНС у 

Чернігівській 

області, 

залучені 

підприємства 

Квітень-

травень, 

липень  

 

2. Забезпечення виконання 

заходів з запобігання 

розповсюдженню 

епідемій, епізоотій, 

Виконком міської 

ради, 

Корюківська 

СЕС, 

Комунальні 

підприємства 

міської ради, 

населення міста 

Протягом 

року 



особливо сказу тварин на 

територій об’єднаної 

громади 

управління 

Держпродспожив-

служби в 

Корюківському 

районі 

3. Проведення заходів, 

організація робіт із 

забезпечення проведення 

очистки та хлорування 

колодязів та водозаборів 

по місту та в селах, що 

знаходяться на території 

міської ради 

Виконком міської 

ради, 

Корюківська СЕС 

Комунальні 

підприємства 

міської ради 

Протягом 

року 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення заходів із 

забезпечення діяльності 

Корюківської ЖЕК щодо 

належного 

функціонування 

полігону твердих 

побутових відходів, 

вивозу сміття з території 

міста 

Виконком міської 

ради, 

Корюківська 

ЖЕК, старости 

сіл 

Залучені фізичні 

та юридичні 

особи 

Протягом 

року 

4.1. Проведення заходів на 

території сіл, 

підпорядкованих міській 

раді щодо забезпечення 

збирання та вивозу 

сміття, утилізація на 

сміттєзвалищах та їх 

утримання в належному 

стані 

Виконком міської 

ради, 

Корюківська 

ЖЕК, старости 

сіл 

Залучені фізичні 

та юридичні 

особи 

Протягом 

року 

5. Організація та 

керівництво 

відновлювальними 

роботами з ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій (буревії, 

буреломи, підтоплення 

територій, пожежі тощо). 

Надання допомоги 

потерпілому населенню 

згідно окремих програм 

Корюківська 

міська рада, 

виконавчий 

комітет, старости 

сіл 

Комунальні 

підприємства 

міської ради, 

залучені 

установи та 

організації в разі 

необхідності 

Протягом 

року 

6. Створення та 

використання 

матеріальних резервів 

для запобігання та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Передбачення коштів 

згідно програм міської 

ради, накопичення 

необхідних матеріальних 

ресурсів в комунальних 

підприємствах та 

закладах міської ради 

Міська рада, 

виконавчий 

комітет, 

комунальні 

підприємства та 

заклади міської 

ради 

Залучені при 

необхідності 

матеріальні 

ресурси 

фізичних та 

юридичних осіб 

Листопад-

грудень. 

7. Проведення заходів з 

надання матеріальної 

Корюківська 

міська рада, 

 Протягом 

року 



допомоги при 

виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

Передбачення коштів 

згідно програм міської 

ради на ці заходи 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

8. Забезпечення навчання з 

питань цивільного 

захисту посадових осіб 

місцевого 

самоврядування та 

суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

Виконком міської 

ради 

Комунальні 

підприємства та 

заклади міської 

ради 

Жовтень-

листопад. 

9. Забезпечення взаємодії з 

відділом з надзвичайних 

ситуацій Корюківської 

РДА, іншими органами 

виконавчої влади  

району, які забезпечують 

реалізацію державної 

політики у сфері 

цивільного захисту, 

щодо виконання завдань 

цивільного захисту 

Корюківська 

міська рада, 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

Залучені 

організації 

Протягом 

року 

10. Виконання заходів 

згідно окремих планів та 

програм щодо 

проведення робіт з 

очищення від снігу доріг 

та територій, ліквідації 

наслідків стихійного 

лиха 

Виконком міської 

ради, 

комунальні 

заклади та 

підприємства 

міської ради, 

залучені установи 

та організації 

Відділ з 

надзвичайних 

ситуацій РДА, 

Корюківський 

РВ ГУМНС в 

Чернігівській 

області 

Листопад - 

березень 

 

 

Секретар міської ради       С.О.Олійник 

 


