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ПРОГРАМА 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на території Грицівської селищної  

об’єднаної територіальної громади на 2018-2022  роки 
 

1. Вступ 
Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля, безумовного 

надання переваги раціональній і превентивній безпеці. 

З кожним роком збільшується кількість природних катаклізмів, що супроводжуються 

значними матеріальними збитками. 

Програма розрахована на період з 2018 до 2022 року і складається з таких розділів: 

1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 

призначенням 

3. Заходи з удосконалення  системи оповіщення цивільного захист 

4. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

5. Заходи з забезпечення пожежної безпеки. 

 

2. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і 

виконання Програми 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного 

надання переваги раціональній і превентивній безпеці. 

Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій особливого значення набуває наявність матеріальних резервів. Це дозволяє 

аварійно-рятувальним силам своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, 

ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне 

оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і 

правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян  зменшення матеріальних втрат та 

недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним 

цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться 

оповіщення та інформування населення. 

Функціонування консультаційних пунктів підвищить ефективність навчання населення 

способам захисту в разі виникнення надзвичайних несприятливих побутових або 

нестандартних ситуацій, виховання у дітей належного ставлення до питань пожежної 

безпеки, зменшення травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, здобуття 

практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях. 

 

 

 



2. Мета  програми 

Програма складається з 5-и розділів, розроблених у відповідності до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 

190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах", 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій», розпорядження голови обласної  державної адміністрації від 

30.12.2015 року №228/2015-р «Про реалізацію положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою 

забезпечення своєчасних заходів щодо запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру (далі –  надзвичайні ситуації), підвищення рівня 

безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. 

Основною метою програми є: 

поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, у сфері запобігання надзвичайним 

ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, 

мінімізації наслідків забруднення територій; 

своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих 

на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

створення матеріальних резервів у кількості, необхідній для оперативної ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

використання систем зв’язку, радіопроводового, радіотрансляційних мереж та інших 

технічних засобів передавання інформації. 

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом 

системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених 

законом. 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування завдань і заходів Програми здійснюється за рахунок бюджету громади, інших 

не заборонених законом джерел. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту бюджету на відповідний рік. 

 

6. Завдання і напрямки Програми 

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням; 

удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту. 

організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

забезпечення пожежної безпеки. 

 

 



7. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій від надзвичайних 

ситуацій; 

знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; 

оновлювати, поповнювати матеріальні цінності матеріальних резервів, необхідних для 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечити здійснення комплексних заходів щодо підтримання в постійній готовності 

системи централізованого оповіщення населення; 

своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу органів 

місцевого самоврядування у разі загрози виникнення чи  виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; 

підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної 

системи цивільного захисту, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок 

надзвичайних ситуацій. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію між виконавцями Програми здійснює виконавчий комітет громади. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється відповідною комісією громади.



 

Додаток 1 

до Програми  захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на території  

Грицівської селищної ради   на 2018-2022  

роки 

 

Заходи і завдання 

з виконання Програми  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади  

 на 2018-2022  роки 

 

№ з/п Назва заходу Виконавець 

Бюджет 

Всього 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1.1. Створення матеріальних резервів, для ліквідації 

надзвичайної ситуації, надання допомоги , у тому 

числі придбання: 

Відповідальна 

особа з питань 

цивільного 

захисту населення 

громади (сільської 

ради) 

      

1.1.1. 500 листів шиферу, 75,0 30,0 15,0 0 15,0 15,0 

1.1.2. 5 куб.м пиломатеріалів 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.3. 50 кг цвяхів (шиферних та будівельних) 3,0 3,0 0 0 0 0 

1.1.4. 1000 л дизельного палива; 30,0 15,0 10,0 0 5,0 0 

1.1.5. 1000 л автобензину; 30,0 10,0 0 15,0 0 5,0 

1.1.6. Електростанція освітлювальна 20,0 0 20,0 0 0 0 

1.1.7. Бензопила  10,0 5,0 0 0 5,0 0 

1.1.8. Брезентовий намет 35,0 0 0 35,0 0 0 

1.1.9. Піч на твердому паливі 6,0 0 0 0 6,0 0 

1.1.10. Переносна мотопомпа 15,0 0 0 0 0 15,0 

1.1.11. Лопати штикові 10 шт. 0,5 0 0 0 0,25 0,25 

1.1.12 Лопати совкові 10 шт. 0,5 0 0 0 0,25 0,25 



 Усього за розділом:  235,0 65,0 47,0 52,0 33,5 37,5 

2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням 

2.1. Проведення ремонту та утримання захисних 

споруд цивільного захисту в готовності до 

використання за призначенням 

Балансоутримувач

і захисних споруд       

2.2. Проведення ремонту та утримання захисних 

споруд подвійного призначення та найпростіших 

укриттів цивільного захисту в готовності до 

використання за призначенням 

 

      

2.2.1. Найпростіші укриття  100 20 20 20 20 20 

 Усього за розділом:  100 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3. Заходи з удосконалення  системи оповіщення цивільного захисту 

3.1 придбання та застосування пристроїв 

автоматичного дозвону для проведення оповіщення 

по мобільним та аналоговим телефонам посадових 

осіб (старостів) та депутатів об’єднаної 

територіальної громади 

Відповідальна 

особа з питань 

цивільного 

захисту населення 

громади (сільської 

ради) 

      

3.1.1 Прилад автоматичного дозвону  10,0 0 10,0 0 0 0 

3.1.2 Устатковання мовленнєвого оповіщування  35,0 35,0 0 0 0 0 

3.2. встановлення сирен та вуличних гучномовців. для 

можливості оповіщення населення в населених 

пунктах 

 

      

3.2.1  смт. Гриців  250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.2.2 с. Корпилівка староста 2,0 0 0 0 2,0 0 

3.2.3 с. Микулин староста 2,0 0 0 0 2,0 0 

3.2.4 с. Сасанівка староста 2,0 0 0 0 2,0 0 

3.2.5 с.Крачанівка староста 2,0 0 0 2,0 0 0 

3.2.6 с. Москвитянівка староста 2,0 0 0 0 2,0 0 

3.2.7 с. Мала  Шкарівка староста 2,0 0 0 0 0 2,0 

3.2.8 с. Велика Шкарівка староста 2,0 0 0 0 0 2,0 

3.2.9 с. Курганівка староста 2,0 0 2,0 0 0 0 

3.2.10 с. Онишківці  староста 2,0 2,0 0 0 0 0 

3.2.11 с. Орлинці староста 2,0 0 2,0 0 0 0 



3.2.12 с. Рожична староста 2,0 0 0 2,0 0 0 

3.2.13 с. Устянівка староста 2,0 0 0 2,0 0 0 

3.3 встановлення ФМ-приймачів        

 школа в смт. Гриців, с.Крачанівкас. М Шкарівка, с. 

Орлинці, с. Микулин, с. В.  Шкарівка  

Директор школи 3,0 3,0 0 0 0 0 

 Адмінбудівлі старостату  с. Сасанівка,, с. В. 

Шкарівка, с. Орлинці с. М Шкарівка, с. Микулин  

староста 2,0 2,0 0 0 0 0 

 Усього за розділом:  314.0 92,0 64.0 56,0 58,0 54,0 

4. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 

4.1. Забезпечення консультаційних пунктів цивільного 

захисту навчальною літературою з питань 

цивільного захисту 

Голова громади 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4.2. Проходження навчання керівним складом громади 

на Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД 

Хмельницької обл. 

голова громади, 

голова 

евакуаційної 

комісії, секретар, 

старости 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4.3. Навчання посадових осіб з питань пожежної 

безпеки до обов’язків яких входить забезпечення 

виконання та виконання заходів пожежної безпеки 

голова громади, 

старости, 

районний сектор 

ГУ ДСНС 

20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 Усього за розділом:  60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

5. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

5.1. Організаційне забезпечення у сфері пожежної 

безпеки 

 
      

5.1.1. Приведення до належного протипожежного стану 

об’єктів освіти 

Відповідальна 

особа з питань 

освіти громади 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.1.2. Приведення до належного протипожежного стану 

об’єктів  культури 

Відповідальна 

особа з питань 

культури громади 

300,0 75,0 75,0 50,0 50,0 50,0 



5.1.3. Приведення до належного протипожежного стану 

об’єктів охорони здоров’я 

Відповідальна 

особа з питань 

охорони здоров’я 

громади  

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 Усього за розділом:  950.0 200.0 200,0 175.0 175.0 175.0 

 

6. Інші 

6.1. Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Голова громади 

      

6.1.1 

Придбання аварійно-рятувального обладнання 

(пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, 

електростанція, надуваний човен, рятувальні 

жилети, дозиметр-радіометр і т.п. 

Відповідальна 

особа з питань  

цивільного 

захисту 

населення( 

селищної ради) 

95,0 20,0 30,0 15,0 20,0 10,0 

 

Усього за розділом: 

 

95.0 20.0 30.0 15.0 20.0 10.0 

 

 

 

 

Секретар  селищної ради        І. Слаба   

 
 

 


