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Про Програму захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру,
забезпечення пожежної безпеки
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки
Розглянувши проєкт Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру,
забезпечення пожежної безпеки Шалигинської селищної ради на 2021-2025
роки, схвалений рішенням виконавчого комітету селищної ради № 00 від
00.00.2020, з метою покращення стану цивільного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього
характеру на території Шалигинської селищної ради, керуючись пунктом 22
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада
ВИРІШИЛА
1.Затвердити Програму захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природнього характеру, забезпечення пожежної
безпеки Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки (додається).
2.Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради щорічно,
передбачати у проєкті бюджету Шалигинської селищної територіальної
громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної цільової
програми виходячи із фінансових можливостей громади.
3.Контроль за виконання Програми покласти на постійну комісію з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

Додаток
до рішення сесії селищної ради
від __.___.2020 року

Програма захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру,
забезпечення пожежної безпеки
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки

смт. Шалигине

1. ПАСПОРТ
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру, забезпечення пожежної безпеки
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки
1.
Ініціатор розроблення Управління фінансів та економічного
програми
розвитку селищної ради
2.

Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розроблення
Програми

Розпорядження селищного голови від
08.09.2020 р. №47-ОД «Про розробку
проєктів цільових програм розвитку
Шалигинської територіальної громади на
2021-2025 роки»

Розробник програми

Управління фінансів та
розвитку селищної ради

4.

Співрозробники
програми

Відділ
фінансово-господарського
забезпечення Шалигинської селищної ради

5.

Відповідальні
виконавці програми

Відділ фінансово-господарського
забезпечення Шалигинської селищної ради

Учасники програми

Відділ
фінансово
господарського
забезпечення селищної ради, Глухівський
районний сектор Управління ДСНС у
Сумській області, підприємства, установи та
організації громади.

3.

6.

економічного

7.

Термін
програми

8.

Перелік бюджетів, які
беруть
участь
у Бюджет Шалигинської селищної
територіальної громади
виконанні Програми

9.

Загальний
обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми,
всього

реалізації 2021-2025 роки

628,00 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки спрямована на
реалізацію в селищній раді державної політики у сфері захисту населення і
територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій),
своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також
надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
(подій) тощо.
Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що в ОТГ мають
місце екстремальні метеорологічні явища (сильні вітри, град, зливи, повені,
обледеніння ліній електропередач), які можуть спричинити надзвичайні
ситуації місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного
характеру і завдають значних збитків господарству, населенню та ОТГ в
цілому. Крім того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного характеру. До них належать: недотримання правил
пожежної безпеки і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє
матеріально-технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання
небезпечним
техногенним
явищам,
незадовільний
стан
внутрішньогосподарських меліоративних каналів та споруд, який перебуває у
вкрай занедбаному стані і потребує відновлення, тощо.
Частина населених пунктів громади знаходиться на значній відстані від
місць розташування основних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС
України, у зв’язку з чим час їх прибуття до місця пожежі може становити до
30-40 хв.
З огляду на кількість нещасних випадків на водних об’єктах селищної
ради ефективність діяльності системи забезпечення безпеки людей на водних
об’єктах та відповідних служб у сфері здійснення запобіжних та
профілактичних заходів не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення.
Зазначені обставини визначають необхідність відпрацювання нових підходів
у сфері запобігання загибелі людей на водних об’єктах, запровадження в
області попереджувальних заходів шляхом розроблення і реалізації
відповідних завдань.
Одним з головних і невід’ємних елементів захисту держави є
забезпечення охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно
небезпечних об’єктів, розташованих на території селищної ради,
створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру.
Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути
на території у мирний час та особливий період, створюються місцеві
матеріально-технічні резерви. Якщо проаналізувати стан накопичення
матеріального резерву, то реальні запаси матеріальних цінностей відсутні.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження
виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного
характеру (зниження рівня негативного впливу) на території селищної ради,
забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до
реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги
населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах
безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.
Для досягнення зазначеної мети передбачається
вирішити відповідний комплекс завдань, напрямки реалізації яких є
складовими відповідних заходів, а саме:
попередження
виникнення
надзвичайних
ситуацій
(подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і
вдосконалення сил, засобів та
оперативного реагування щодо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), а також надання належної
допомоги населенню;
утримання та технічне переоснащення захисних споруд
цивільного захисту;
розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації з питань
попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
(подій);
створення матеріальних резервів для попередження виникнення та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);
забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні
ситуації (події) техногенного та природного характеру;
- забезпечення сучасного рівня пожежної та техногенної безпеки;
- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних
об’єктах.
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та
джерела фінансування ; строки та етапи виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного
законодавства за рахунок коштів бюджету Шалигинської територіальної
громади та інших джерел не заборонених законодавством протягом п’яти
років. Головним розпорядником коштів визначається Шалигинська селищна
рада.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми здійснюється за рахунок
бюджету Шалигинської територіальної громади та становить :
тис. грн

2021

2022

2023

2024

2025

Всього

122,00

116,00

122,00

136,00

132,00

628,00

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
проекту бюджету Шалигинської територіальної громади на відповідний рік.
5. Перелік завдань і заходи Програми та результативні показники
Заходи Програми сформовані відповідно до її мети та забезпечують
створення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного заходу для
зменьшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідація їх
наслідків та довкілля:
- зменшення збитків від наслідків надзвичайних ситуацій;
- реалізація запланованого комплексу заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного
походження сприятиме зменшенню їх кількості на території громади,
зменшенню бюджетних витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
(подій) та зменшенню втрат населення;
- реалізація передбачених Програмою заходів, спрямованих на розвиток
та вдосконалення сил реагування, сприятиме розширенню діапазону дій
аварійно-рятувальних підрозділів (команд), підвищенню оперативності та
ефективності проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт,
наслідком чого має стати зменшення втрат від надзвичайних ситуацій (подій);
- пропаганда безпеки життєдіяльності населення, навчання громадян
основам безпечної поведінки через засоби масової інформації соціальну
рекламу та проведення масових громадських заходів;
- створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природнього характеру та їх наслідків.
6. Напрями діяльності та заходи Програми.
Обсяг коштів, які
пропонується
2021рік 2022 рік
залучити до виконання
Програми,тис.грн/ заходи
Обсяг ресурсів,усього: 122,0
116,0
I. Матеріально-технічне
40,0
35,0
забезпечення
2.Підвищення стану
пожежної безпеки на
12,0
11,0
території селищної ради
3.Запобіжні заходи у разі
загрози виникнення
70,0
70,0
надзвичайних ситуацій

Усього
витрат на
2023рік 2024рік
2025рік виконання
Програми.
122,0
136,0 132,0 628,00
40,0

45,0

12,0

11,0

70,0

80,0

40,0

12,0

80,0

200,0
58,0

370,0

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада.
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на
постійну комісію з питань комунальної власності житлова- комунального
господарства, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Виконавчий комітет щорічно до 01 лютого готує інформацію про хід
виконання заходів Програми за звітний рік.

Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

