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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 у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки
за весь період:
У 2016 році були передбачені видатки в сумі 4654,8 тис. грн. на виконання завдань і
заходів Програми. Обсяг фактичних видатків на придбання пожежної техніки, пожежноготехнічного обладнання та спорядження, засобів пожежогасіння склав 4132,1 тис. гривень, на які
придбано:
пожежного автомобіля – 3800,0 тис. гривень,
на пожежно-технічне обладнання – 200,0 тис. гривень, високопродуктивна мотопомпа з
пожежно-технічним оснащенням для гасіння пожеж на торфовищах – 360,0 тис. грн.,
намет – 100,0 тис. гривень.
У 2017 році на виконання заходів програми було виділено кошти в сумі 4 954, 95 тис.
гривень.
На придбання автопідйомника заплановано та профінансовано 3055,0 тис. грн.
По галузі «Освіта» спрямовано – 1690,0 тис.грн., в т.ч.
- встановлення та монтаж пожежної сигналізації-1595,0 тис.грн.;
- вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій – 95,0 тис.грн.
На виконання заходів управлінням молоді та спорту – 116150,54 грн.
Управління праці та соціального захисту населення на виконання заходів виділені кошти в
сумі 93,8 тис. гривень.
Протягом 2018 року:
Департаментом освіти та науки протягом року проведено вогнезахисне просочування
дерев’яних конструкцій на суму 466,8 тис. грн., монтаж пожежної сигналізації – 734,8 тис. грн.,
10,5 тис. грн. використано для облаштування пожежного крану в ДНЗ № 8. Придбано
обладнання для пожежної сигналізації на суму 217,1 тис.грн.
На перезарядку та технічне діагностування вогнегасників використано 9,9 тис. грн., на
перевірку пожежних гідрантів – 10,3 тис.грн., в установах освіти проведено виміри опору
ізоляції на суму 20,1 тис.грн. На обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та
цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації використано 159,3 тис.грн.
Управлінням охорони здоров’я використані кошти в сумі 785,5 тис. грн., з них:
- Хмельницька міська лікарня – 415,5 тис.грн.;
- Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр – 50,0 тис.грн.;
- Хмельницький міський перинатальний центр – 320,0 тис.грн.
Управлінням житлово-комунального господарства для
накопичення, поповнення
матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого рівня відповідно до затвердженої
номенклатури закуплено паливно-мастильні матеріали на суму 253,0 тис. гривень.

З метою забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання населення, яке
проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, закуплено промислові засоби захисту
органів дихання від небезпечних хімічних речовин для непрацюючого населення у кількості 40
шт. на суму 93,0 тис. гривень.
На придбання оперативної техніки ( 2-ох автомобілів) для 1 державного пожежнорятувального загону Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області було
виділено та освоєно 3 149,94 тис. грн., а саме:
спеціалізований автомобіль пожежно-штабний ВС АШ RM (Renault Master MAU) –
вартість 1 380, 00 тис. грн.;
спеціалізований аварійно-рятувальний автомобіль ВС САРМ FR (Ford Ranger P 375 ICA) –
вартість 1 769,94 тис. грн.
З метою запобігання та недопущення загибелі людей на водних об'єктах, для покращення
матеріально-технічної бази аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах виділено 609 тис.
гривень.
2019 рік
З метою запобігання та недопущення загибелі людей на водних об'єктах для
Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах виділено
1 250,99 тис. гривень.
На придбання пожежних рукавів для 1 державного пожежно-рятувального загону
Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області було виділено та освоєно 100
тис. гривень.
2020 рік
З метою запобігання та недопущення загибелі людей на водних об'єктах для
Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах виділено
1491,0 тис. грн, з яких 48,0 тис.грн. на закупку двигуна для човна.
На накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого
рівня відповідно до затвердженої номенклатури виділено 100 тис. грн, а саме:
поповнення бензину А-92 – 285 л., ДП – 120 л.;
фекальний насос – 1 шт.;
для відновлення викрадених бензопил в кількості - 2 шт.;
кутових шліфмашин – 2 шт.;
закупівлю дисків абразивних до кутової шліф машини – 6 шт.;
для заміни - 10 м3 дошки;
мотопомпа -1 шт.
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