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РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Р І Ш Е Н Н Я

2021 року №

Про затвердження Програми захисту 
населення і територій Володимирецької 
селищної територіальної громади від 
надзвичайних ситуацій та забезпечення 
організації заходів пожежної,
техногенної безпеки та цивільного 
захисту на 2021 - 2025 роки

Відповідно до Ч .2  ст.19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись 
СТ.С Т.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання доручення першого заступника голови Рівненської обласної 
державної адміністрації № 35/01-61/21 від 19.03.2021 року щодо виконання 
заходів, передбачених дорученням Кабінету міністрів України № 2683/0/01-21 
від 18.03.2021 року про виконання Протоколу № 10 засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
12.03.2010 року, з метою забезпечення безпеки та захисту населення і 
територій, навколишнього довкілля, матеріальних і культурних цінностей від 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, а також зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки 
населення і захищеності територій від їх наслідків, покращення 
протипожежного захисту підприємств, установ, організацій і населених пунктів 
Володимирецької селищної ради, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму захисту населення і територій 
Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій 
та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту на 2021-2025 роки, що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при 
формуванні бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію 
заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
Володимирецької селищної ради з економічних питань, управління 
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, інвестиційного 
розвитку, земельних відносин, екології, природокористування та благоустрою 
(О.Крук) та з питань бюджету, фіншіе^в та соціальної політики, охорони
з д о р о в  я , ОСВІТИ,

Селищний гол

ова).

Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
28 травня 2021 року № 84

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Володимирецької селищної ради
восьмого скликання
від 0 ^  2021 року №

ПРОГРАМА 
захисту населення і територій Володимирецької селищної територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів 
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва Програми

Програма захисту населення і територій 
Володимирецької селищної територіальної 
громади від надзвичайних ситуацій та 
забезпечення організації заходів пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту на 
2021-2025 роки

2. Підстави для розробки
Програми

Конституція України, ч. 2 ст. 19 Кодексу 
цивільного захисту України, ст.ст. 26, 27 Закону 
України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Замовник Програми

відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
населення, мобілізаційної роботи і охорони праці

4. Розробник Програми

відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
населення, мобілізаційної роботи і охорони праці

5. Відповідальний виконавець 
Програми

відділ містобудування, архітектури, земельних 
відносин, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
населення, мобілізаційної роботи і охорони праці

6. Учасники Програми

Виконавчий комітет, управління соціально- 
культурної сфери Володимирецької селищної 
ради, ДИРЗ-6 ГУ ДСНС України у Рівненській 
області, відділення поліції №1 Вараського 
районного відділу поліції ГУНП України в 
Рівненській області, соціальні служби

7. Основні завдання Програми
Програма передбачає захист населення і 
територій від негативних наслідків надзвичайних 
ситуацій.



8. Мета Програми

Створення безпечних умов для населення, 
зменшення кількості загиблих та травмованих під 
час надзвичайних ситуацій, подій та пожеж, що 
дозволить у повному обсязі виконати завдання, 
пов’язані 3 рятуванням людей, матеріальних 
цінностей, збереженням навколишнього довкілля 
та створення безпечних умов життєдіяльності 
населення.

9. Розділи Програми

I. Загальна частина Програми.
II. Мета та завдання Програми.
III. Організаційне забезпечення у сфері 
техногенної та пожежної безпеки.
IV. Захист нанесення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенної та пожежної 
безпеки.
V. Фінансове забезпечення.
VI. Очікувальна ефективність виконання 
Програми.

10. Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки

11. Джерела фінансування
- кошти місцевого бюджету;
- позабюджетні кошти з інших джерел, шо 
незаборонені чинним законодавством.

12.

Обсяги коштів необхідних для 
реалізації Програми, гри.,

2021 рік -  1293,0 тис. гри.
2022 рік -  1618,0 тис. грн.
2023 рік -  1593,0 тис. грн.
2024 рік -  1938,0 тис. грн.
2025 рік -  2283,0 тис. грн.

ВСЬОГО 8725 тис. грн.

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ.
Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України 

найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має 
конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Безпека 
населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, 
природних та екологічних факторів є неодмінною умовою сталого розвитку 
суспільства.

Убезпечення та захист населення, об’єктів економіки і національного 
надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається 
невід’ємною частиною державної політики національної безпеки і державного 
будівництва є однією з найважливіших функцій центральних органів 
виконавчої влади та Володимирецької селищної ради.

Сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, 
економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів цих пожеж з 
кожним роком зростають. Стратегічним напрямком розвитку повинна бути 
організація інфраструктури сучасного суспільного функціонування адаптована 
до проблем безпеки людини і суспільства та вирішуватися в рамках єдиної 
державної стратегії сталого безпечного розвитку. Небезпеки і загрози сьогодні 
носять більш комплексний, взаємозв’язаний характер. В останні роки все



частіше виникають надзвичайні ситуації специфічного характеру, до яких 
відносяться катастрофи на спеціальних об’єктах, з’явились нові нетрадиційні 
види небезпек -  в інформаційній сфері, нові види захворювань, тероризм та 
інші.

II. МЕТА ПРОГРАМИ.
Метою прийняття програми є забезпечення державної політики щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру й 
пожеж, окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання 
проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від 
надзвичайних ситуацій та подій техногенного характеру та пожеж, визначення 
шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної безпеки на території 
сільської ради, організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і 
ресурсної бази, створення безпечних умов для населення, зменшення кількості 
загиблих під час надзвичайних ситуацій, подій та пожеж, що дозволить у 
повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей, матеріальних 
цінностей, збереженням довкілля та створення безпечних умов життєдіяльності 
населення.

III. ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.
Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку до Програми.
Під час визначення конкретних завдань і заходів враховано їх 

взаємозв’язок, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами
Основні заходи і завдання Програми передбачають удосконалення системи 

реагування на пожежі, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і 
територій від пожеж, вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, 
створення сучасної, ефективної системи оперативного оповіщення населення 
про загрозу або виникнення пожеж, своєчасне достовірне інформування про 
ситуацію, що складається, та заходи, які вживаються для заподіяння і 
подолання їх наслідків, вжиття організаційних та спеціальних заходів щодо 
запобігання виникненню пожеж.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗНЕЧЕНЯ У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ,

1. Систематично аналізувати стан техногенної та пожежної безпеки в 
населених пунктах, на підприємствах, в установах, організаціях. За 
результатами аналізу, з урахуванням чинників негативного впливу на стан 
безпеки довкілля сільської ради розробляти плани оперативного реагування на 
прогнозовані загрози, або факти виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, в тому числі пожеж і загибелі людей на
НИХ.

виконавчий комітет селищної ради 
комісія з питань ТЕБ та НС селищної ради 

керівники підприємств, установ, організацій
протягом 2021-2025 років



2. Забезпечити чітку взаємодію і сталий зв’язок між суб’єктами 
державного моніторингу та органами управління цивільного захисту і 
цивільної оборони з питань оперативного обміну інформацією про 
провісники надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення -  інформацією, 
необхідною для якісного планування відповідних заходів, своєчасного 
прийняття управлінських рішень по забезпеченню ефективних спільних дій.

виконавчии комітет селищної ради 
керівники підприємств, установ, організацій

протягом 2021-2025 років

3. Здійснювати координацію діяльності місцевого самоврядування щодо 
реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки, захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру.

виконавчий комітет селищної ради 
протягом 2021-2025 років

4. Визначити перелік інженерної техніки, яка знаходиться на балансі 
об’єктів господарської діяльності, для ї“ї залучення до ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенної та пожежної безпеки.

виконавчий комітет селищної ради 
протягом 2021-2025 років

V. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

1. З метою попередження виникнення пожеж в природних екосистемах в 
пожеженебезпечний період, провести комплекс інженерно-технічних заходів 
по приведенню в належний технічний стан водойм для гасіння ймовірних 
пожеж.

виконавчий комітет селищної ради 
протягом 2021-2025 роки

2. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання населених 
пунктів селищної ради та здійснити комплекс заходів щодо приведення його в 
належний технічний стан.

виконавчий комітет селищної ради 
протягом 2021-2025 роки

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Фінансове забезпечення виконання програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а також при можливості інших джерел



фінансування, не заборонених чинним законодавством. При необхідності 
видатки на фінансування заходів Програми можуть бути збільшені відповідно 
до потреб.

Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються 
щорічно при формуванні місцевого бюджету, виходячи із можливостей його 
дохідної частини, та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством.

VII. ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ.
Реалізація Програми передбачає;
- зниження ризиків виникнення та пом'якшити можливі наслідки 

надзвичайних ситуацій або прискорити їх ліквідацію;
підвищення рівня нормативно-правового забезпечення системи 

цивільного захисту;
- підвищення ефективності витрат, спрямованих на реалізацію заходів 

цивільного захисту;
- забезпечення необхідним рівнем безпеки населення, захищеності 

територій потенційно небезпечних об‘єктів економіки від загроз техногенного 
характеру та пожеж;

- підвищення ефективності діяльності сил цивільного захисту сільської 
ради, системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру;

- здійснення оновлення в органах управління та силах цивільного захисту 
аварійно-рятувальної, пожежної техніки, засобів рятування, захисту;

- скорочення часу та підвищення рівня ефективності робіт з ліквідації 
надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж і проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт;

- підвищення рівня інформаційної безпеки при здійсненні діяльності щодо 
зниження ризиків надзвичайних ситуацій; підвищення ефективності підготовки 
керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях;

- зменшення збитків^ п.у) несуть економіці та населенню сільської ради 
пожежі та надзвичай^^^^ї^ іс^^огенн ого  характеру.

Секретар селищно Юрій БЛИЩИК



Додаток до Програми
Заходи і завдання 

з виконання Програми захисту населення і територій Володимирецької селищної територіальної громади від 
надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 

2021-2025 роки 

№
п/п

Найменування завдання Найменуванн 
я показника

Значення показника (тис. грн.)

Всього по 
роках

за роками
2021 2022 2023 2024 2025

Відповідальні за 
виконання

Джерела
фінансування

1. Навчання населення вимогам пожежної та техногенної безпеки, пропаганда та агітація, підвищення культури безпеки
Рейдові обходи з метою попередження 
виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій в 
пожежонебезпечний період, а також в оселях 
неблагополучних та соціально незахищених 
фомадян, сімей (з урахуванням карантинних 
обмежень)

Виконавчий комітет 
селищної ради, 

працівники соціальних 
служб, за погодженням із 

залученням 
співробітників 

територіальних органів 
ГУНП, ДСНС_____

Проведення інформаційно-просвітницької роботи 
з населенням щодо правил пожежної безпеки та 
поведінки в умовах НС, шляхом розроблення та 
розповсюдження інформаційних матеріалів 
(білборди, сітілайти, плакати, листівки, пам’ятки 
тощо), а також розміщення в засобах масової 
інформації (друковані видання, мережа Інтернет, 
телебачення, радіомовлення)____________________

Кошти 
тис. грн.

20 Виконавчий комітет, 
відділ юридичної, 

регуляторної, 
організаційно-кадрової 

роботи селищної ради, за 
згодою - територіальні 

органи ГУНП, ДСНС

Бюджет ТГ, 
за рахунок коштів 

передбачених на 
утримання 

відповідних органів

З метою навчання учнів загальноосвітніх закладів 
правилам безпечної поведінки та популяризації 
серед дітей і молоді здорового способу життя -  
провести підготовку шкільних команд та 
забезпечити їх фінансову підтримку в районному 
етапі щорічного фестивалю дружин юних 
пожежних та Всеукраїнського громадського руху 
«Школа безпеки» (з урахуванням карантинних 
обмежень).

Кошти 
тис. грн.

20 Управління соціально- 
культурної сфери 
селищної ради, за 
погодженням із 

залученням 
співробітників ДСНС

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством



№
п/п

Найменування завдання Найменуванн 
я показника

Значення показника (тис. грн.) Відповідальні за 
виконання

Джерела
фінансування

Всього по 
роках

за роками
2021 2022 2023 2024 2025

2. Підвищення пожежної та техногенної безпеки території, будівель та споруд, 
утримання систем протипожежного захисту відповідно до вимог нормативних документів

1. Підвищення вогнестійкості шляхом просочення 
конструкцій вогнетривкими сумішами будівель 
державної і комунальної форм власності

Кошти
тис.грн.

450 50 70 90 110 130 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

балансоутримувачі 
будівель

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

2. Впровадження систем блискавкозахисту, 
протипожежних перешкод, приведення у 
відповідний стан систем електропостачання, 
проведення заміру опору ізоляції електричних 
мереж та електроустановок в будівлях державної і 
комунальної форм власності

Кошти
тис.грн.

200 ЗО 35 40 45 50 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

балансоутримувачі 
будівель

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

3. Встановлення (відновлення) автоматичної 
системи пожежної сигналізації в будівлях 
державної і комунальної форм власності

Кошти
тис.грн.

450 50 70 90 110 130 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

балансоутримувачі 
будівель

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

4. Приведення у робочий стан димових і 
вентиляційних каналів будівель та житлових 
будинків 3 пічним опаленням особливо в яких 
проживають соціально незахищені громадяни, 
неблагополучні та багатодітні сім‘ї, інваліди та 
одинокі люди

Кошти
тис.грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет ради, 
балансоутримувачі 

будівель, КП «Аква»

Бюджет ТГ, за 
рахунок коштів, 
передбачених на 

утримання 
кооперативів

5. Придбання та утримання первинних засобів 
пожежогасіння (вогнегасники, пожежні щити, 
пожежні кран-комплекти) відповідно до чинних 
норм та правил у будівлях державної і 
комунальної форм власності

Кошти 
тис. грн.

450 50 70 90 110 130 Виконавчий комітет ради, 
балансоутримувачі 

будівель

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

3. Створення та функціонування місцевих пожежних команд в ОТГ

1. Проведення ремонту (будівництво) пожежного 
ДКПО в с.Степангород та с.Великі Телковичі

Кошти 
тис. грн.

620 250 250 ЗО 40 50 Виконавчий комітет 
селищної ради

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

2. Прийняття рішення та розробка положення про 
функціонування МПК в с.Степангород та с.Великі 
Телковичі

Виконавчий комітет, (за 
необхідності 

територіальні органи 
ДСНС)



№
п/п

Найменування завдання Найменуванн 
я показника

Значення показника (тис. грн.) Відповідальні за 
виконання

Джерела
фінансування

Всього по 
роках

за роками
2021 2022 2023 2024 2025

3. Придбання (оренда), ремонт пожежних 
автомобілів

Кошти 
тис. грн.

390 150 150 20 ЗО 40 Виконавчий комітет 
селипдної ради (за 

необхідності 
територіальні органи 

ДСНС)

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

4. Затвердження штатної чисельності та кошторис на 
утримання МПК (МПРК, ДПК)

Кошти 
тис. грн.

1500 200 250 300 350 400 Селищна рада Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

5. Створення добровільних пожежних дружин 3 
числа осіб, які працюють на підприємствах 
установах та організаціях розташованих на 
території ТГ. А також добровольців, які 
проживають на території ТГ

Виконавчий комітет 
селищної ради, керівники 
землеобробних та інших 

підприємств, які 
здійснюють діяльність на 

території ТГ

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

6. Обов‘язкове страхування членів МПК, ДПД Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селищної ради

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

7. Навчання та практичне стажування на базі 
пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України

Кошти 
тис. грн.

ЗО 4 5 6 7 8 Виконавчий комітет 
селищної ради, НМЦ ЦЗ 

та БЖД Рівненської 
област, територіальні 

органи ДСНСі

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

8. Придбання пожежного інвентарю, обладнання, 
пожежних рукавів, захисного одягу та 
спорядження рятувальників

Кошти 
тис. грн.

250 ЗО 40 50 60 70 Виконавчий комітет 
селищної ради (за 

необхідності 
територіальні органи 

ДСНС)

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

9. Придбання паливо-мастильних матеріалів Кошти 
тис. грн.

250 ЗО 40 50 60 70 Виконавчий комітет 
селищної ради

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

4. Забезпечення цивільного захисту на території ОТГ. Приведення в готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, які
перебувають на балансах ОТГ

1. Обстеження земельних ділянок, у тому числі 
перед початком будівельних робіт, а також

Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет ради, 
забудовники, (за

Бюджет ТГ, кошти 
замовників



№
Найменування завдання Найменуванн 

я показника
Значення показника (тис. грн.) Відповідальні за 

виконання
Джерела

фінансування
п/п Всього по за роками

роках 2021 2022 2023 2024 2025
ремонту та реконструкції автошляхів всіх 
категорій на наявність вибухонебезпечних 
предметів

необхідності 
територіальні органи 

ДСНС)

будівництва

2. Проведення інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту, які знаходяться на балансі ТГ

Кошти 
тис. грн.

ЗО 4 5 6 7 8 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

балансоутримувачі 
будівель, територіальні 

органи ЦЗ

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

3. Проведення капітальних та поточних ремонтів 
захисних споруд ЦЗ, їх утримання та 
укомплектування відповідно до чинних норм

Кошти 
тис. грн.

450 50 70 90 110 130 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

балансоутримувачі 
будівель, органи ЦЗ

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

4. Забезпечення контролю та вжиття дієвих заходів 
щодо недопущення пожеж в природних 
екосистемах:
- організація та здійснення патрулювань в 
пожежонебезпечний період;
- заборона спалювання сміття та побутових 
відходів;

заборона спалювання сухої рослинності 
(особливо на торфовмісних полях та поблизу 
лісових масивів);
- своєчасний вивіз сміття з місць масового 
відпочинку;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селищної ради, КП 
«Аква», за згодою - 

територіальні органи 
ГУНП,ДСНС

Бюджет ТГ

5. Проведення капітальних та поточних ремонтів 
гідромеліоративних каналів 
(очищення від мулу та рослинності)

Кошти 
тис. грн.

450 50 70 90 110 130 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

територіальний орган 
офіс водних ресурсів

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

4. Проведення матеріально-технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1. Закупівля техніки, мотопомп, інструменту, 
обладнання засобів зв’язку та освітлення, 
спеціального, захисного одягу та взуття, 
особистого спорядження рятувальників, 
пожежних рукавів

Кошти 
тис. грн.

450 50 70 90 110 130 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

територіальні органи 
ДСНС

Бюджет ТГ



№
п/п

Найменування завдання Найменуванн 
я показника

Значення показника (тис. грн.) Відповідальні за 
виконання

Джерела
фінансування

Всього по 
роках

за роками
2021 2022 2023 2024 2025

2. Закупівля паливо-мастильних матеріалів та 
засобів гасіння пожеж

Кошти 
тис. грн.

800 100 130 160 190 220 Виконавчий комітет 
селищної ради, 

територіальні органи 
ДСНС

Бюджет ТГ

3. Технічне оснащення пожежно-рятувального 
підрозділу ДСНС в смт.Володимирець 
обладнанням та запчастинами, мотопомпами, 
пожежними рукавами, засобами захисту органів 
дихання та зору, засобами зв’язку та освітлення, 
спеціальним захисним та повсякденним одягом та 
взуттям, іншим спорядженням

Кошти 
тис. грн.

1153 250 270 290 310 330 ДНРЗ-6 ГУ ДСНС 
України у Рівненській 

області

Бюджет ТГ

4. Закупівля та забезпечення пожежно-рятувального 
підрозділу ДСНС в смт.Володимирець пально- 
мастильними матеріалами для здійснення 
моніторингу, попередження та реагування на 
пожежі та інші надзвичайні ситуації та події

Кошти 
тис. грн.

1010 200 230 260 290 320 ДПРЗ-6 ГУ ДСНС 
України у Рівненській 

області

Бюджет ТГ

5. Поточний ремонт будівель та приміщень 
пожежного депо підрозділу ДСНС

Кошти 
тис. грн.

1200 250 350 200 200 200 ДПРЗ-6 ГУ ДСНС 
України у Рівненській 

області
6. Забезпечення, утримання проїздів та під’їздів до джерел зовнішнього п]ротипожежного водопостачання

1. Інвентаризація, проведення перевірки та 
випробування зовнішнього протипожежного 
водопостачання

Кошти 
тис. грн

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селищної ради, КП 

«Аква» 
балансоутримувачі 

будівель

Бюджет ТГ, інші 
джерела

2. Ремонт існуючих та встановлення нових 
пожежних гідрантів

Кошти 
тис. грн

200 20 ЗО 40 50 60 Виконавчий комітет 
селищної ради, КП 

«Аква»

Бюджет ТГ, інші 
джерела

3. Ремонт існуючих водонапірних веж та їх 
облаштування для забору води пожежною 
технікою

Кошти 
тис. грн

200 20 ЗО 40 50 60 Виконавчий комітет 
селищної ради, КП 

«Аква»

Бюджет ТГ, інші 
джерела

4. Ремонт існуючих та будівництво нових пожежних 
водоймищ

Кошти 
тис. грн

200 20 ЗО 40 50 60 Виконавчий комітет 
селищної ради 

власники,орендарі 
водойм, територіальний 

орган офіс водних 
ресурсів

Бюджет ТГ, інші 
джерела



Найменування завдання
№
п/п

Найменуванн 
я показника

Значення показника (тис. грн.)

Всього по 
роках

за роками
2021 2022 2023 2024 2025

Відповідальні за 
виконання

Джерела
фінансування

Облаштування наявних штучних та природних 
водойм пожежними пірсами. Забезпечити під’їзд з 
твердим покриттям.

5. Кошти 
тис. грн

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селищної ради, 

власники,орендарі 
водойм, територіальний 

орган офіс водних 
_______ ресурсів_______

Бюджет ТГ, інші 
джерела

6. Встановлення адресних вказівників та покажчиків 
джерел протипожежного водопостачання 
відповідно до чинних норм

Кошти 
тис. грн

15 Виконавчий комітет 
селиш;ної ради, 

власники,орендарі 
водойм, територіальний 

орган офіс водних 
_______ ресурсів_______

Бюджет ТГ, інші 
джерела

7. Визначення, паспортизація, обслуговування та утримування
_____ місць масового відпочинку на

ВІДПОВІДНО до чинних норм та правил 
воді

Визначити місця масового відпочинку населення 
на водних об’єктах, відповідно до ПКМУ від 
06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку 
обліку місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах».

Виконавчий комітет 
селищної ради

Розглянути на засіданні комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій проблемні питання щодо підготовки 
місць масового відпочинку населення на водних 
об’єктах до купального сезону__________________

Виконавчий комітет 
селищної ради, комісія з 

питань ТЕБ та НС 
селищної ради

Щороку перед початком купального сезону 
проводити обстеження дна акваторії водолазним 
підрозділом аварійно-рятувальної служби, 
проводити очистку від сторонніх предметів та 
отримувати «паспорт пляжу» з документами; 

паспорт підводної частини акваторії пляжу; 
акт водолазного обстеження дна акваторії 

пляжу;
карта виміру глибин дна акваторії пляжу; 
акт про усунення перешкод з дна акваторії 

пляжу.________________________________________

Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селищної ради, комісія з 

питань ТЕБ та НС 
селищної ради, власники, 
орендарі водних об’єктів,

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством



№
п/п

Найменування завдання Найменуванн 
я показника

Значення показника (тис. фн.) Відповідальні за 
виконання

Джерела
фінансування

Всього по 
роках

за роками
2021 2022 2023 2024 2025

4. Обладнати місця масового відпочинку населення 
на водних об’єктах рятувальними засобами. 
Забезпечити функціонування аварійно- 
рятувальним формуванням, при необхідності 
плавзасобами

Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селиш,ної ради, власники, 
орендарі водних об’єктів

Бюджет ТГ, інші 
джерела не 

заборонені чинним 
законодавством

8. Створення місцевих матеріально-технічних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуації
1. Придбання будівельних матеріалів Кошти 

тис. грн.
- " - - - - Виконавчий комітет 

селиш;ної ради
Бюджет ТГ

2. Придбання паливо-мастильних матеріалів Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 ЗО Виконавчий комітет 
селиш,ної ради

Бюджет ТГ

3. Придбання засобів насосного обладнання Кошти 
ТИС. грн.

100 10 15 20 25 зо Виконавчий комітет 
селиш,ної ради

Бюджет ТГ

4. Придбання засобів енергопостачання Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 зо Виконавчий комітет 
селищної ради

Бюджет ТГ

5. Придбання засобів хімічного та радіаційного 
захисту

Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 зо Виконавчий комітет 
селиш;ної ради

Бюджет ТГ

6. Придбання речового майна Кошти 
тис. грн.

" - - - - - Виконавчий комітет 
селищної ради

Бюджет ТГ

7. Придбання засобів для проведення а^аріищ ^ 
рятувальних та аварійно-відновр^едедщ^йрі^^Х.

Кошти 
тис. грн.

100 10 15 20 25 зо Виконавчий комітет 
селищної ради

Бюджет ТГ

Всього, за р о і^ е д ^ ^ с . грн.)' 8725,0 1293,0 1618,0 1593,0 1938,0 2283,0 - -

Секретар селищної раді Юрій БЛИЩИК

ОА-


