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Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада, Корюківський 

районний відділ Головного управління ДСНС 

України у Чернігівській області. 

2. Дата, номер та назва 

розпорядчого документу 

про розроблення програми 

Програма розроблена на виконання:  

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу 

цивільного захисту України, «Правил 

пожежної безпеки в Україні», що затверджені 

наказом МВС України від 20.12.2014 року № 

1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 05.03.2015 року за № 252/26697, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 року № 775 «Про затвердження 

Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» 

3. Розробник програми Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми Корюківський районний відділ Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській 

області, Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Корюківський районний відділ Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській 

області, Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 



6. Учасники програми 

 

Корюківський районний відділ Головного 

управління ДСНС України у Чернігівській 

області, Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Міський бюджет, інші джерела не заборонені 

законом 

 



1. Визначення кола проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Стан протипожежного захисту населених пунктів 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, збільшилась 

кількість пожеж в екосистемах. 

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки на території міської 

ради характеризується наступними аналітичними висновками. За останні п’ять 

років на території Корюківської міської ради зареєстровано 428 пожеж, найбільше 

у 2019 та 2020 роках (відповідно по 114 та 89 випадків) під час яких загинуло 9 

людей. 

Щорічні економічні втрати від пожеж, в середньому, складають близько 900 

тис. гривень. 

Причинами пожеж, під час яких найчастіше гинуть люди, 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. 

Змінити ситуацію, яка склалася, можливо лише шляхом підвищення рівня 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного 

фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження 

матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки.  

Основна кількість пожеж і трагічних випадків на них сталася в сільській 

місцевості. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день залишається 

організація пожежогасіння в сільській місцевості. На території міської ради 

функціонують 9 місцевих пожежних команд в селах Олександрівка, Прибинь, 

Перелюб, Рибинськ, Білошицька Слобода. Шишківка, Сядрине, Забарівка та 

Сахутівка. Також, необхідно створити місцеву пожежну команду в с. Савинки. 

В останні роки значно погіршився стан протипожежного водопостачання в 

сільських населених пунктах, особливо коли протягом довгого періоду 

утримується спекотна погода. Значна кількість водонапірних веж знаходиться в 

несправному стані або не обладнана пристроями для забирання води пожежною 

технікою, пожежні водоймища експлуатуються в несправному стані, на 

внутрішньогосподарських меліоративних землях неможливо виконати подачу 

води для гасіння пожеж.  

Рівень матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних 

підрозділів в сільській місцевості потребує покращення. 

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання 

протипожежного захисту населених пунктів і об’єктів, набуває особливої 

актуальності. 



Проблема забезпечення пожежної безпеки в установах і закладах освіти, 

культури, охорони здоров’я, полягає у необхідності реалізації державної політики 

у сфері пожежної безпеки, яка є невід’ємною частиною охорони життя і здоров'я 

людей. 

Щорічні перевірки Корюківським РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській 

області показують, що на об’єктах освіти, культури та охорони здоров’я існують 

ряд порушень вимог пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення 

пожежі, створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей. 

Наявність цілої низки проблем значною мірою зумовлена відсутністю 

належного фінансового, матеріально-технічного забезпечення для вирішення 

питань пожежної та техногенної безпеки.  

 

2. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є розв’язання проблем захисту населених пунктів та 

закладів з масовим перебуванням людей, розташованих на території міської ради, 

національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, визначення шляхів 

вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційних засад її 

функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази. 

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань: 

 створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території 

міської ради та її розвиток; 

 забезпечення життєво важливих інтересів у сфері пожежної та 

техногенної безпеки; 

 удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із 

забезпеченням пожежної та техногенної безпеки на території міської ради; 

 забезпечення надійного протипожежного захисту закладів освіти, 

культури та охорони здоров’я; 

 ефективне розв'язання завдань по забезпеченню протипожежного 

захисту та оперативного реагування на обстановку на території міської ради. 

 

3. Напрямки виконання Програми 

 

1. Проведення профілактичної роботи щодо попередження пожеж та 

випадків загибелі людей на них. 

2. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки, в тому числі: 

 виготовлення наочних матеріалів для обладнання в загальноосвітніх 

школах та дошкільних навчальних закладах куточків щодо навчання дітей 

правилам безпечної поведінки; 



 виготовлення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо 

дотримання правил безпечної поведінки з послідуючим її розміщенням в 

громадських місцях та громадському транспорті; 

 виготовлення наочних матеріалів щодо профілактики пожеж та загибелі 

людей на них. 

3. Здійснення практичних заходів у приміщеннях та будівлях 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, будинків культури, 

сільських клубів та закладах охорони здоров’я Корюківської міської ради, в тому 

числі: 

- захист будівель і споруд від прямих попадань блискавки і вторинних її 

проявів; 

- проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, ревізії 

пристроїв блискавкозахисту; 

- обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту 

(системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в 

частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); 

- ремонт систем протипожежного захисту; 

-  підтримання в працездатному стані систем протипожежного захисту 

шляхом здійснення їх технічного обслуговування; 

- забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння відповідно 

норм; 

- підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробляння 

дерев'яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту, які 

забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; 

- виведення сигналів від систем протипожежного захисту на пульти 

пожежного та техногенного спостерігання; 

- забезпечення працівників та дітей засобами індивідуального захисту 

органів дихання від бойових отруйних речовин та респіраторами; 

- приведення у відповідність з вимогами норм шляхів евакуації та 

евакуаційних виходів; 

- приведення в пожежобезпечний стан електрообладнання та іншого 

технологічного обладнання.  

4. Покращення матеріально-технічного забезпечення місцевих пожежно-

рятувальних команд. 

5. Створення місцевої пожежної команди в селі Савинки. 

6. Покращення протипожежного водопостачання в населених пунктах 

міської ради. 

 

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми 

 



Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

а також інших джерел, не заборонених законодавством.  

Видатки, спрямовані на виконання заходів Програми протягом року, 

визначаються рішенням про бюджет міської ради. 

 

5. Перелік нормативно-правових актів у площині  

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

 

До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки в Україні належать:  

 Конституція України; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 Кодекс цивільного захисту України; 

 Правила пожежної безпеки в Україні, що затверджені наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 20.12.2014 року№ 1417, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697; 

 Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.08.2016 року за № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

08.09.2016 року за № 1229/29359; 

 Правила техногенної безпеки, що затверджені наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 05.11.2018 року за № 879, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 27.11.2018 року за № 1346/32798; 

 Порядок функціонування добровільної пожежної охорони, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 року № 564. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Реалізація Програми повинна забезпечити: 

1) підвищення пожежної та техногенної безпеки, ефективне забезпечення 

протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів з масовим перебуванням 

людей; 

2) підвищення рівня інформованості населення з питань пожежної та 

техногенної безпеки; 

3) навчання населення вимогам правил пожежної та техногенної безпеки; 

4) формування громадського світогляду та громадянської позиції 

підростаючого покоління в області пожежної та техногенної 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; 



5) удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних 

наслідків; 

6) підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного 

водопостачання в населених пунктах; 

7) забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об’єктів з 

масовим перебуванням людей; 

8) покращання стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-

рятувальних підрозділів. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на 

Корюківський районний відділ Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

Виконавці передбачених Програмою заходів інформують про хід їх 

виконання Корюківський районний відділ Головного управління ДСНС України у 

Чернігівській області щорічно до 20 січня наступного за звітним року. 

 

 

Секретар міської ради          А.ПЛЮЩ 


