Додаток
до рішення сесії міської ради
від 27.01.2016 №57
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і
техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежнорятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 роки
І. Загальна частина
Значущість проблеми забезпечення цивільного захисту об'єктів і населених пунктів
держави полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної та
техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід'ємною
частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного
багатства і навколишнього природного середовища.
З кожним роком проблемні питання, пов’язані з пожежною та техногенною безпекою
об’єктів господарювання нашого міста стають усе гострішими.
У 2015 році в місті зареєстровано 108 пожеж, прямі збитки від яких становлять 1 млн.
665 тис.грн., побічні – понад 2 млн. 735 тис. грн. На пожежах у 2015 році виявлено 2 загиблі
особи.
Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки об'єктів міста Програмою
забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони в м.Хмельницькому на 2011-2015 роки
передбачалось виділення коштів у сумі 18 млн. 150 тисяч гривень з бюджету міста.
Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність
розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього
природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів.
Особливу стурбованість викликає забезпечення належної пожежної безпеки об'єктів з
масовим перебуванням людей.
Проведеним аналізом протипожежного стану об'єктів встановлено, що приписами на
усунення порушень вимог пожежної безпеки по об’єктам освіти міста запропоновано до
виконання понад 1270 протипожежних заходів. Але, незважаючи на проведену роботу лише
9 дошкільних навчальних закладів міста обладнано системами пожежної сигналізації, що
складає біля 30% від загальної кількості.
Із 35 загальноосвітніх шкіл міста, що підлягають обладнанню системами пожежної
сигналізації, обладнано лише 7 (20%).
Не приділяється належна увага виконанню вогнезахисту будівельних конструкцій. Так,
за 2015 рік здійснено вогнезахист дерев’яних конструкцій покрівель лише у 2
загальноосвітніх школах.
На об’єктах культури міста електромережі не вчасно випробовуються на опір ізоляції,
більша частина електромереж підлягає заміні, переважна кількість об’єктів експлуатується
без відповідних систем протипожежного захисту, наявні системи несправні, дерев’яні
конструкції горищних приміщень не оброблені вогнезахисним розчином, тощо.
Не дивлячись на позитивні зрушення щодо забезпечення належного рівня
протипожежного захисту об’єктів охорони здоров’я існує ще ряд суттєвих недоліків,
виконання яких сприяло б покращенню протипожежного стану.
Так, Хмельницька міська лікарня, Хмельницька дитяча лікарня та міські поліклініки в
повній мірі не обладнані працездатними системами пожежної сигналізації з послідуючим
виведенням сигналів на пульт централізованого пожежного спостерігання, вчасно не
проводиться вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій горищних приміщень, силові
та освітлювальні електромережі потребують ремонту, допускається складування горючих
матеріалів в підвальних приміщеннях тощо.

Працюючий персонал медичних закладів не забезпечений в повному обсязі засобами
індивідуального захисту органів дихання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2002 року №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення
та особового складу невоєнізованих формувань засобами протирадіаційного та хімічного
захисту».
Попередженню пожеж сприяє реалізація наказу №3 начальника цивільного захисту
області – голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.02.2008 року «Про
створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних
ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування
області».
Потребує активізації робота з проведення обстежень помешкань багатодітних родин та
одиноких громадян похилого віку, неблагополучних верств населення та виділення коштів
для приведення їх будівель у належний протипожежний стан.
На території міста Хмельницького розташовано 18 будівель підвищеної поверховості.
Відповідно до Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів
усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони в
м.Хмельницькому на 2011-2015 роки, для забезпечення протипожежного захисту будинків
підвищеної поверховості міста на 2015 рік обсяг фінансування склав 480 тис.грн., проте
виділено та освоєно лише 10000 грн., внаслідок чого не підтримуються в належному стані
системи протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, які
перейшли на баланс об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Не кращий стан
протипожежного захисту у будинках, підвідомчих управлінню житлово-комунального
господарства м.Хмельницького.
У житлових будинках по вул.Соборній,16, Тернопільській,30/2, Водопровідній,75/2,
Проспекту
Миру,80,
Старокостянтинівському
шосе,26/2,
вул.Молодіжній,31
м.Хмельницького системи пожежної сигналізації та системи димовидалення непрацездатні,
клапани димовидалення частково замуровані, пожежні кран-комплекти не укомплектовані
рукавами та стволами, а деякі взагалі відключено від мережі водопостачання. Внаслідок
самовільного перепланування коридорів та тамбурів, елементи систем протипожежного
захисту (пожежні кран-комплекти, системи дистанційного пуску водяних насосів
підвищувачів) частково перебувають в середині житлових квартир.
Через несправність систем димовидалення, підпору повітря в ліфтові шахти,
розкомплектованість систем внутрішнього протипожежного водопроводу, та несправності
автоматичної пожежної сигналізації, гасіння і ліквідація пожеж, у разі їх виникнення на
таких об’єктах, буде суттєво ускладнюватись.
Потребує суттєвого покращення виконання постанови Кабінету Міністрів України від
25.02.2009 року №136 «Про затвердження Положення про добровільну пожежну дружину
(команду)», розпорядження обласної державної адміністрації від 02.04.2009 року №109/2009
«Про стан справ щодо створення та сприяння функціонуванню добровільних пожежних
дружин» для організації робіт із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння на території
адміністративно-територіальних одиниць, підвищення оперативності у ліквідації наслідків
можливих пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел
протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та
інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних
збитків.
Несправність джерел протипожежного водопостачання на об'єктах міста призводить до
того, що значна кількість пожеж (понад 25%) ліквідується із залученням додаткових сил та
засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію. На
сьогоднішній день в м.Хмельницький несправними залишаються 17 пожежних гідрантів, з
них 6 вуличних та 11 об’єктових.
Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і правового

характеру, удосконаленню системи профілактики, створенню та зміцненню матеріальнотехнічної бази пожежно-рятувальних підрозділів.
У зв'язку з тим, що проблема цивільного захисту населення є складовою частиною
національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких
розроблено цю Програму, з урахуванням пропозицій зацікавлених органів виконавчої влади.
ІІ. Мета Програми
Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів цивільного
захисту в м.Хмельницькому та умов для реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту.
Метою Програми є:
- забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного
середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожеж та інших надзвичайних
ситуацій;
- посилення пожежної та техногенної безпеки об’єктів міста, поліпшення матеріальнотехнічного стану пожежно-рятувальних підрозділів міста для виконання покладених на них
завдань за призначенням;
- приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах, систем
протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, закладів охорони здоров’я,
освіти, культури тощо у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил.
ІІІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розв'язання проблеми забезпечення пожежної та техногенної безпеки полягає у
комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері цивільного захисту,
гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж,
надзвичайних ситуацій і їх наслідків, впровадження організаційних засад функціонування
системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки органів влади всіх рівнів, зміцнення
правової, науково-технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити в державі
кількість пожеж та надзвичайних ситуацій. У рамках Програми передбачається здійснити ряд
заходів, які обґрунтовують вибір оптимального варіанту розв'язання проблеми, враховують
переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість:
- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення
заходів, передбачених Програмою, на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж та інших
надзвичайних ситуацій;
- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв'язання проблем,
пов'язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм та
правил систем протипожежного водопостачання на об'єктах, а також систем
протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості.
Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів
необхідно врегулювати питання щодо:
- утворення та розвитку єдиної системи цивільного захисту як однієї із складових
національної безпеки;
- об'єднання можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі громадських);
- забезпечення державного нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки
об'єктів для своєчасної протидії пожежам, іншим надзвичайним ситуаціям та зменшення
негативних наслідків від них;
- розроблення організаційно-правових заходів діяльності щодо забезпечення
пожежної та техногенної безпеки міських структур та відомств відповідних міністерств,
інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення
пожежної та техногенної безпеки;

- ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту міста;
- сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо
фінансування служби, вишукування нових джерел надходження коштів для розвитку
матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів.
ІV. Завдання і заходи
Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми наведено в додатку 1 до
Програми.
Перелік завдань і заходів сформовано відповідно до виробничо-господарських,
організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог.
V. Очікувані результати, ефективність Програми
Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на
забезпечення цивільного захисту міста є:
- зниження ризиків виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій небезпечних
для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності
населення;
- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів
господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;
- зменшення на об'єктах та у житловому секторі кількості пожеж, загибелі та
травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;
- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та пожежнорятувальних підрозділів;
- мінімальний час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця імовірної
пожежі чи іншої надзвичайної ситуації за рахунок оптимальної дислокації підрозділів у
місті;
- своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей з верхніх поверхів
будинків підвищеної поверховості;
- наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного
водопостачання;
- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі, для їх успішної
локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів,
внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних
споруд водопостачання.
Економічним результатом виконання завдань цивільного захисту, передбачених
Програмою, який визначає її ефективність, є сума таких величин:
- різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових ресурсів
на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів та у разі її
відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайній ситуації);
- прямі та непрямі недопущені збитки від потенційних порушень норм, спрямованих
на забезпечення життя та здоров'я людей, нормальних умов їх життєдіяльності, негативного
впливу на навколишнє природне середовище, будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося
запобігти.
VI. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.
Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою,
наведено в додатку 1.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту Державного
бюджету України, обласного бюджету Хмельницької області, та міського бюджету на
відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника

коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.
VII. Координація та контроль
Координацію та контроль за ходом 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 здійснює 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій
області спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення і охорони праці.
Начальник 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Хмельницькій області
підполковник служби цивільного захисту

О.Свірчук

Додаток 1
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
щодо 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

1. Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

Найменуван
ня напрямку
діяльності

Найменування
завдання

Приведення до
належного
протипожежного
стану закладів
освіти

Приведення до
належного
протипожежного
стану закладів
соціального
захисту

Строк
виконання
заходу

Найменування заходу

ПрогнозоваУ тому числі за роками
Джерела
ний обсяг
Головний
фінансування фінансових
розпорядник
(державний, ресурсів для
2016 2017 2018 2019 2020
бюджетних коштів Міський
виконання
бюджет, інші) завдань, тис.
грн.

Проведення аналізу стану
забезпечення пожежної безпеки у
кожному навчальному закладі та
розроблення за результатами аналізу
комплексного плану заходів із
запобігання пожежам та загибелі на
2016-2020 р.
Управління освіти
них людей
Виконання заходів, запропонованих
приписами органів державного
нагляду і контролю у сфері
пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту
Проведення аналізу стану
забезпечення пожежної безпеки у
кожному закладі соціального
захисту та розроблення за
результатами аналізу комплексного
плану заходів із запобігання
Управління праці
2016-2020 р. пожежам та загибелі на них людей
та соціального
Виконання заходів, запропонованих захисту населення
приписами органів державного
нагляду і контролю у сфері
пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди

4 950

1030

980

980

980

980

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди

250

50

50

50

50

50

Приведення до
належного
протипожежного
стану закладів
культури

Приведення до
належного
протипожежного
стану закладів
охорони здоров’я

Приведення до
належного
протипожежного
стану будинків
підвищеної
поверховості

Проведення аналізу стану
забезпечення пожежної безпеки у
кожному закладі та розроблення за
результатами аналізу комплексного
плану заходів із запобігання
Управління
2016-2020 р. пожежам та загибелі на них людей
культури і туризму
Виконання заходів, запропонованих
приписами органів державного
нагляду і контролю у сфері
пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту
Проведення аналізу стану
забезпечення пожежної безпеки у
кожному закладі та розроблення за
результатами аналізу комплексного
плану заходів із запобігання
Управління
2016-2020 р. пожежам та загибелі на них людей
охорони здоров’я
Виконання заходів, запропонованих
приписами органів державного
нагляду і контролю у сфері
пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту

Проведення аналізу стану
забезпечення пожежної безпеки у
житлових будинках підвищеної
поверховості
2016-2020 р.
Розгляд питань забезпечення
протипожежного захисту будинків
підвищеної поверховості на
засіданнях комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, безпечної

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди

1300

300

250

250

250

250

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди

3 920

860

765

765

765

765

За рахунок
коштів,
передбачених
Управління ЖКГ,
для
балансоутримувачі
утримання
будинків
відповідних
підвищеної
структурних
поверховості
підрозділів
Хмельницької
міської ради
Міська комісія з
За рахунок
питань
коштів,
техногеннопередбачених
екологічної
для
безпеки та
утримання
надзвичайних
відповідних

життєдіяльності населення

2016-2020 р.

2016-2020 р.

Приведення до робочого стану
інженерного обладнання систем
протипожежного захисту висотних
будинків і будинків підвищеної
поверховості, забезпечення їх
належного функціонування
Забезпечення функціонування
систем: централізованого
пожежного спостерігання,
оповіщення про пожежу та
управління евакуюванням людей,
протидимного захисту

ситуацій

структурних
підрозділів
Хмельницької
міської ради

Управління ЖКГ,
Міський
балансоутримувачі
бюджет
будинків
(Благодійні
підвищеної
внески
поверховості
забудовників)

2850

850

500

500

500

500

Управління ЖКГ, Балансоутрим
балансоутримувачі
увачі
будинків
будинків
підвищеної
підвищеної
поверховості
поверховості

250

50

50

50

50

50

2. 0рганізаційне забезпечення у сфері техногенної
безпеки та цивільного захисту населення

Всього:

13470
Організування повноцінного
функціонування служби порятунку
на воді, що проводить оперативне
реагування на події пов’язані із
Недопущення
нещасними випадками на воді з
загибелі людей на 2016-2020 р.
метою надання допомоги
водних об’єктах
потерпілим, забезпечення її
оснащення необхідним спеціальним
та аварійно-рятувальним
спорядженням та технічними
засобами
Моніторинг та
Забезпечення організації та
аналіз ПНО та
контролю за проведенням
небезпечних
паспортизації потенційноділянок.
2016-2020 р.
небезпечних об’єктів міста.
Розроблення
Проведення ідентифікації
планів реагування
потенційно-небезпечних об’єктів,
на НС
складання і коригування їх переліку
Покращення стану
Здійснення контролю за станом
техногенної
2016-2020 р.
роботи щодо ідентифікації,
безпеки на
декларування безпеки об’єктів

Хмельницька
міська комунальна
аварійнорятувальна служба
на водних об’єктах

1ДПРЗ ГУ ДСНС
України у
Хмельницькій
області,
управління з
питань НС та ЦЗН
і ОП
1ДПРЗ ГУ ДСНС
України у
Хмельницькій

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди

не потребує
фінансування

кошти
потенційно
небезпечних

3090 2595 2595 2595 2595

потенційно
небезпечних
об’єкта та об’єктах
підвищеної
небезпеки

підвищеної небезпеки та
обов’язкового страхування цивільної
відповідальності суб’єктами
господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна надзвичайними
подіями на об'єктах підвищеної
небезпеки

області

об’єктів

1ДПРЗ ГУ ДСНС
кошти
Організація комплексних перевірок
України у
балансоутрим
Належне
та оглядів-конкурсів захисних
Хмельницькій
увачів
утримання
2016-2020 р.
споруд цивільного захисту
області,
захисних
захисних споруд
розташованих на території
управління з
споруд
цивільного захисту
м.Хмельницького
питань НС та ЦЗН цивільного
і ОП
захисту
Забезпечення
безпечного проїзду
транспортних
Здійснення дієвих заходів щодо
засобів
забезпечення безпечного проїзду
автомобільними
транспортних засобів
в межах
шляхами
2016-2020 р.
автомобільними шляхами
Управління ЖКГ кошторисних
м.Хмельницького в
м.Хмельницького в умовах
призначень
умовах
ускладнення метеорологічної
ускладнення
обстановки
метеорологічної
обстановки
Стале
функціонування
систем виявлення
Здійснення заходів та встановлення
загрози
контролю за створенням локальних
виникнення
систем виявлення загрози
надзвичайних
виникнення надзвичайних ситуацій
Керівники
кошти
ситуацій на
на об’єктах підвищеної небезпеки і
потенційнопотенційно2016-2020 р.
об’єктах
локальних систем оповіщення
небезпечних
небезпечних
підвищеної
населення у зонах можливого
об’єктів
об’єктів
небезпеки і
ураження та персоналу
локальних систем
вищезазначених об’єктів у разі
оповіщення
виникнення аварій
населення у зонах
можливого

ураження та
персоналу
вищезазначених
об’єктів у разі
виникнення аварій
Своєчасне
запобігання та
ліквідація
надзвичайних
Накопичення, поповнення
ситуацій,
матеріальних цінностей
здійснення
2016-2020 р.
матеріального резерву місцевого
запобіжних заходів
рівня відповідно до затвердженої
у разі загрози
номенклатури
виникнення
надзвичайної
ситуації на
території міста
Забезпечення
оповіщення та
інформування
Створення та підтримання у
населення про
постійній готовності місцевої
загрозу і
системи централізованого
виникнення
2016-2020 р.
оповіщення про загрозу або
надзвичайних
виникнення надзвичайних ситуацій,
ситуацій, у тому
здійснення її модернізації та
числі у доступній
забезпечення функціонування
для осіб з вадами
зору та слуху
формі
Подання пропозицій щодо
обстеження окремих територій
Забезпечення
розташованих на території міста на
робіт із
факт наявності вибухонебезпечних
знешкодження
предметів часів минулих війн, а
вибухонебезпечни 2016-2020 р.
також організації їх безпечного
х предметів на
транспортування та знешкодження,
території
ініціювання розгляду та вирішення
м.Хмельницького
питання забезпечення групи
піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ

Управління з
питань НС та ЦЗН
і ОП, Управління
ЖКГ

Міський
бюджет

500

100

100

100

100

100

Управління та
відділи міської
ради,
підприємства,
установи та
організації міста

Міський
бюджет

500

100

100

100

100

100

АРЗ СП ГУ ДСНС
України у
Хмельницькій
області

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди

100

20

20

20

20

20

ДСНС України у Хмельницькій
області паливно-мастильними
матеріалами для виконання робіт за
призначенням
Забезпечення
злагоджених дій,
Міський
Забезпечення проведення
Служби
навичок та вмінь
бюджет,
2016-2020 р. комплексних навчань та тренувань цивільного захисту
особового складу
спеціальні
міських служб цивільного захисту
міста
служб цивільного
фонди
захисту міста
Забезпечення
засобами
індивідуального
захисту органів
Забезпечення засобами
Кошти
дихання на
індивідуального захисту органів
Керівники
потенційно
хімічнодихання на хімічно-небезпечних
потенційно
небезпечних
небезпечних
2016-2020 р.
об’єктах та об’єктах, що знаходяться
небезпечних
об’єктів,
об’єктах та
в прогнозованій зоні хімічного
об’єктів
міський
об’єктах, що
забруднення
бюджет
знаходяться в
прогнозованій зоні
хімічного
забруднення
Забезпечення
Балансоутрим
Керівники
утримання фонду
увачі
об’єктів, на
захисних споруд
Приведення до належного стану
захисних
2016-2020 р.
балансі котрих
цивільного захисту
захисних споруд цивільного захисту
споруд
знаходяться
міста
цивільного
захисні споруди
Хмельницький
захисту

Всього:

1100

220

220

220

220

220

3. Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у
м.Хмельницькому

Забезпечення
протипожежного
водопостачання

Проведення аналізу стану
протипожежного водопостачання
міста. Здійснення комплексу заходів
щодо приведення протипожежного
водопостачання міста у
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
Міський
відповідність з вимогами
України у
бюджет,
нормативно-правових актів. Ремонт, Хмельницькій
кошти
2016-2020 р.
заміна та встановлення вуличних
області, МКП
підприємств,
пожежних гідрантів. Перевірка
«Хмельницькустанов,
стану протипожежного
водоканал»
організацій
водопостачання, встановлення
покажчиків пожежних гідрантів,
фарбування люків колодязів
пожежних гідрантів

Забезпечення
Придбання, ремонт, обслуговування
належного
апаратів на стисненому повітрі,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
функціонування
спорядження газодимозахисників та
України у
централізованої 2016-2020 р.
утримання спецобладнання бази
Хмельницькій
бази газодимогазодимозахисної служби в
області
захисної служби на
м.Хмельницькому
території міста
Придбання:
- пожежно-технічного
та
аварійного
обладнання
і 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
спорядження
України у
2016-2020 р.
- тепло-відбивних костюмів та Хмельницькій
Забезпечення
пожежних касок для захисту
області
високого рівня
особового складу;
боєздатності
- засобів пожежогасіння
оперативнорятувальних
підрозділів
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
Заміна пожежної техніки, яка
України у
2016-2020 р.
вичерпала свій моторесурс на нову
Хмельницькій
області

250

50

50

50

50

50

Міський
бюджет,
кошти
підприємств,
установ,
організацій

470

150

80

80

80

80

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди, кошти
підприємств,
установ,
організацій

1350

300

300

250

250

250

Міський
бюджет,
спеціальні
фонди, кошти
підприємств,
установ,
організацій

16321

4000

3055

3156

3055

3055

2016-2020 р.

2016-2020 р

2016-2020 р

2016-2020 р

Всього:

Міський
бюджет,
Придбання високопродуктивної 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
спеціальні
мотопомпи з пожежно-технічним
України у
фонди, кошти
оснащенням для гасіння пожеж на
Хмельницькій
підприємств,
торфовищах
області
установ,
організацій
Забезпечення паливно-мастильними
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
Міський
матеріалами на попередження та
України у
бюджет,
ліквідацію наслідків надзвичайних
Хмельницькій
спеціальні
ситуацій, гасіння пожеж і
області
фонди
проведення інших рятувальних робіт
Міський
бюджет,
спеціальні
фонди, за
рахунок
Забезпечення пожежної безпеки при 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
коштів,
підготовці та проведенні культурноУкраїни у
передбачених
масових, святкових, спортивних
Хмельницькій
для
заходів на території міста
області
утримання
відповідних
структурних
підрозділів
Хмельницької
міської ради
За рахунок
коштів,
передбачених
Незаплановані виїзди для
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
для
відкачування води, очищення від
України у
утримання
льоду та снігу покрівель будинків із Хмельницькій
відповідних
залученням пожежного автомобіля
області
структурних
підрозділів
Хмельницької
міської ради

360

360

-

-

-

-

500

100

100

100

100

100

125

25

25

25

25

25

100

20

20

20

20

20

19476

5505 3630 3681 3580 3580

4. Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення
надзвичайних ситуацій, пожеж, та загибелі людей на них

2016-2020 р.

Заходи спрямовані
2016-2020 р.
на забезпечення
навчання
населення щодо
дій при виникненні
надзвичайних
ситуацій та пожеж
2016-2020 р.

2016-2020 р.

Реалізація наказу №3 начальника
цивільного захисту області – голови
Управління з
Хмельницької обласної державної
питань НС та ЦЗН
адміністрації від 15.02.2008 року
і ОП, Управління
«Про створення та організацію
ЖКГ, 1 ДПРЗ ГУ
роботи консультаційних пунктів
ДСНС України у
щодо дій у надзвичайних ситуаціях,
Хмельницькій
при пожежах та інших небезпечних
області
подіях при органах місцевого
самоврядування області»
Проведення навчання посадових
Навчальноосіб з питань цивільного захисту та методичний центр
пожежної безпеки на базі
цивільного захисту
Навчально-методичного центру
та безпеки
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
життєдіяльності Хмельницької
Хмельницької
області
області
Проведення навчань правилам
пожежної безпеки працівників,
ГУ ДСНС України
зайнятих на роботах з підвищеною
у Хмельницькій
пожежною небезпекою підприємств,
області
установ, організацій незалежно від
форм власності
Виготовлення та розміщення в
ліфтах холах, сходових клітках,
коридорах загального користування
житлових будинків і гуртожитків
табличок, листівок, плакатів з
Управління ЖКГ
короткими інструкціями про заходи
пожежної безпеки і рекомендаціями
про порядок евакуації на випадок
пожежі

Міський
бюджет,
кошти
підприємств,
установ,
організацій

75

15

15

15

15

15

50

10

10

10

10

10

Кошти
підприємств,
установ,
організацій

Кошти
підприємств,
установ,
організацій

Міський
бюджет,
кошти
підприємств,
установ,
організацій

Забезпечення у житловоексплуатаційних організаціях
функціонування класів по навчанню
2016-2020 р.
Управління ЖКГ
населення правилам пожежної
безпеки та обладнання їх
відповідними наочними матеріалами

2016-2020 р.

Постійне транслювання текстів
протипожежних застережень,
Хмельницька
звернень до громадян через
муніципальна
радіовузли та телебачення,
телерадіокомпанія
виготовлення та встановлення біг"Місто",
бордів, сіті-лайтів для розміщення
радіовузли
агітаційних матеріалів

Управління з
Проведення щороку для працівників питань НС та ЦЗН
органів виконавчої влади нарад,
і ОП, 1 ДПРЗ ГУ
2016-2020 р.
семінарів, оглядів, конкурсів з
ДСНС України у
питань пожежної безпеки
Хмельницькій
області

За рахунок
коштів,
передбачених
для
утримання
відповідних
структурних
підрозділів
Хмельницької
міської ради
За рахунок
коштів,
передбачених
для
утримання
відповідних
структурних
підрозділів
Хмельницької
міської ради
За рахунок
коштів,
передбачених
для
утримання
відповідних
структур них
підрозділів
Хмельницької
міської

Проведення щороку міського етапу
Всеукраїнського фестивалю дружин
Міський
Управління освіти,
юних пожежників, змагань з
бюджет ( в
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
пожежно-прикладного спорту та
межах
2016-2020 р.
України у
змагань юних рятувальників “Школа
наявних
Хмельницькій
безпеки”, забезпечення участі
фінансових
області
міських команд в заходах обласного
ресурсів)
рівня

100

25

25

25

25

25

Управління освіти,
Проведення у дошкільних, середніх
1 ДПРЗ ГУ ДСНС
та середньо-спеціальних навчальних
Міський
2016-2020 р.
України у
закладах тижня знань «Безпеки
бюджет
Хмельницькій
життєдіяльності»
області
Здійснення обов’язкового
оприлюднення подій надзвичайного
Інформування
характеру (пожеж, аварій, стихійних
населення щодо
Редакція газети
лих, ін.), матеріалів щодо їх
виникнення
Хмельницької
не потребує
2016-2020 р.
попередження та вимог діючих
надзвичайних
міської ради
фінансування
нормативних документів, за
ситуації (подій) та
«Проскурів»
попередньо поданою інформацією
пожеж у ЗМІ
від органів Державної служби з
надзвичайних ситуацій

Всього:
Всього за Програмою:
Начальник 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Хмельницькій області
підполковник служби цивільного захисту

250
34296

50
50
50
50
50
8865 6495 6546 6445 6445

О.Свірчук

Додаток 2
до Програми
Паспорт програми
розроблення 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

1. Ініціатор
програми
2. Дата,
номер
і
назва Кодекс цивільного захисту України
розпорядчого
документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми
3. Розробник програми
1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
4. Співрозробники програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення і охорони праці
5. Відповідальні
виконавці 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області,
програми
управління
житлово-комунального
господарства
Хмельницької міської ради,
Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна
служба на водних об’єктах,
департамент архітектури, містобудування та земельних
ресурсів Хмельницької міської ради,
управління освіти Хмельницької міської ради,
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення і охорони праці Хмельницької міської
ради,
управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради,
управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради,
КП «Хмельницькводоканал»,
балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту,
управління культури і туризму Хмельницької міської
ради,
керівники потенційно-небезпечних об’єктів,
балансоутримувачі об’єктів підвищеної поверховості,
редакція газети Хмельницької міської ради «Проскурів»,
Хмельницька муніципальна телерадіокомпанія «Місто»
6. Термін реалізації програми
2016-2020 роки
6.1. Етапи виконання програми
І етап: 2016 рік
(для довгострокових програм) ІІ етап: 2017 рік
ІІІ етап: 2018 рік
IV етап: 2019 рік
V етап: 2020 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть Хмельницький міський бюджет та небюджетні джерела
участь у виконанні програми фінансування, не заборонені законом
(для комплексних програм)
8. Загальний обсяг фінансових 34 296 000 гривень
ресурсів, необхідних для
реалізації програми
Начальник 1 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Хмельницькій області
підполковник служби цивільного захисту

О.Свірчук

