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Інформація
про стан виконання цільової Програми попередження виникнення надзвичайних
ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності,
розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької
міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік:
Проведені першочергові заходи, направлені на забезпечення належного
протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального
господарства, запобігання та недопущення загибелі людей на водних об'єктах.
На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха (накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого
рівня відповідно до затвердженої номенклатури) виділено кошти в сумі 108,4 тис. гривень.
Для приведення до належного протипожежного стану закладів освіти виділено кошти в
сумі 1 317,93 тис. гривень, а саме на:
- монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті;
- вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення сумішшю
ДСА-1 на об’єкті.
- встановлення протипожежних дверей в Колегіумі;
- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації на об'єкті: ДНЗ №18, "Зірочка" (в
тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації); СЗОШ №29, НВК №4, ДНЗ
«Хмельницький ЦТПО СП».
Придбання протипожежного обладнання для будинку культури – 5,1 тис. грн.
В бюджеті галузі «Охорона здоров’я» було передбачено на монтаж пожежної
сигналізації та оповіщення в закладах охорони здоров’я міської територіальної громади в
сумі 2750,6 тис. грн., протягом року виконані роботи на суму 324,7 тис. гривень:
- встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу в
приміщеннях КП «Хмельницька інфекційна лікарня»;
- монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення на об’єктах КП «Хмельницький
міський лікувально-діагностичний центр», КП «Хмельницький міський перинатальний
центр».
Управлінню житлової політики і майна фінансування складало 300,0 тис. грн. Кошти
спрямовано на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування
евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання, будинку побуту
«Південний Буг», за адресою: м. Хмельницький, вул.Кам’янецька,2.
Недопущення загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення протипожежних
заходів для Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних
об’єктах виділено 3 072,2 тис. гривень.
На придбання тепловідбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття, касок,
карабінів та краг для пожежників 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у
Хмельницькій області було виділено 1000,0 тис. грн.
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