
 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішенням двадцятої сесії 

                                                                             Корюківської міської ради 

                                                                             сьомого скликання 

                                                                             від 20 грудня  2018 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки 9 державної 

пожежно-рятувальної частини (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС  України у Чернігівській області 

на покращення матеріально-технічного 

стану на 2019 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2018 рік 
  



 

ПАСПОРТ 

Програми фінансової   підтримки 

9 державної пожежно-рятувальної частина (м.Корюківка) 2 державного 

пожежно-рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області на 

покращення матеріально-технічного стану на 2019 рік 
 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

9 державна пожежно-рятувальна частина 

(м.Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону У ДСНС України у 

Чернігівській області 

2.  Розробник Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області 

3.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області 

4.  Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м.Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області 

5.  Мета програми 

Підвищення рівня оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та проведення 

аварійно-рятувальних і інших невідкладних 

робіт 

6.  
Термін реалізації 

Програми 
2019 рік 

7.  
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

101700,00 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. Загальні положення 

 

Щороку на території Корюківської міської територіальної громади виникає 

близько 60 пожеж у житловому секторі, на виробничих підприємствах і 

відкритій території, на пожежах в середньому гине 1-2 особи. Стан техногенного 

та пожежного навантаження на території громади ускладнюється у зв’язку з 

наявністю 19 потенційно-небезпечних об’єктів.  

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

Між тим, матеріально-технічне оснащення 9 державної пожежно-

рятувальної частини (м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального загону 

У ДСНС України у Чернігівській області (далі – Підрозділ) не відповідає 

сучасним вимогам та потребує доукомплектування інструментами та 

обладнанням.  

Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні форменого одягу, 

засобів малої механізації та потребують оновлення засоби індивідуального 

захисту органів дихання. 

Приведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність 

проблем, які потребують негайного вирішення.  

 

ІІ. Мета Програми 

 

Головна  мета  Програми:  надання підтримки Підрозділу, підвищення 

рівня його оперативної готовності щодо гасіння пожеж та здатності до 

проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт. Дія  Програми 

спрямована на створення можливостей для виділення коштів для придбання 

мотопомпи, повнолицьових масок, костюмів літніх повсякденних робочих та 

курток зимових повсякденних робочих згідно додатку 1 до Програми, що дасть 

можливість покращити оперативність та злагодженість дій при гасінні пожеж 

Підрозділом, розширить можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт. 

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

 

Завданням  Програми  є  виділення коштів з бюджету Корюківської міської 

ради державному бюджету для здійснення заходів щодо придбання для 

Підрозділу мотопомпи, повнолицьових масок, костюмів літніх повсякденних 

робочих та курток зимових повсякденних робочих.  

 

ІV. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів згідно додатку до Програми передбачається здійснити 

протягом 2019 року. 

 

 



V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

Корюківського міського бюджету шляхом надання субвенції державному 

бюджету для Підрозділу в сумі  101700,00 грн. 

 

VІ. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і  завдань 

виконавцями, зазначених у цій Програмі.  

  У результаті виконання програмних заходів в 2019 році дасть можливість 

покращити оперативність та злагодженість дій при гасінні пожеж Підрозділом, 

розширить можливості Підрозділу щодо проведення аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних робіт.   

 

 

Секретар міської ради                 С.О. Олійник 

 



Додаток 1 до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Секретар міської ради                                                                                                    С.О.Олійник 
 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Строк 

виконання 
Очікуваний результат 

1 2  7 5 6 7 8 

1 Підвищення рівня 

оперативної готовності 

щодо гасіння пожеж та 

здатності до проведення 

аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних 

робіт Підрозділом 

Закупівля: 

- мотопомпа; 

- 16 повнолицьових 

масок; 

- 17 комплектів 

костюму літнього 

повсякденного 

робочого; 

- 5 курток зимових 

повсякденних 

робочих. 

 

- 18000,00 грн. 

 

- 56000,00 грн. 

 

 

- 18700,00 грн. 

 

 

- 9000,00 грн. 

Корюківська 

міська рада 

Міський 

бюджет 

 

 

 

2019 рік 

 

Покращення оперативності 

та злагодженості дій при 

гасінні пожеж Підрозділом, 

розширення можливості 

Підрозділу щодо проведення 

аварійно-рятувальних і інших 

невідкладних робіт. 

 Разом 101700,00 грн.  


