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V I I  С К Л И К А Н Н Я
Т Р И Д Ц Я Т Ь  Ч Е Т В Е Р ТА С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/34/___                                                                           від 18.10.2019 року

Про затвердження Програми
захисту населення і території
міста Збараж від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
характеру на 2020-2021 роки

Розглянувши звернення начальника Збаразького РВ У ДСНС України в

Тернопільській  області  (вх.№______  від  __.10.2019р.),  з  метою створення  та

накопичення  міського  матеріального  резерву  цивільного  захисту,  який

використовувався  на  ліквідацію наслідків  надзвичайних ситуацій  природного

характеру,  згідно постанови Кабінету Міністрів  України від  30 вересня 2015

року  №775  та  керуючись  Законом України  “Про  місцеве  самоврядування  в

Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Програму захисту населення і території міста Збараж від 

надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  на  2020-2021

роки” у сумі 250 тис. грн. (Додаток 1).

2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради

забезпечити  щорічне  фінансування  заходів  для  виконання  даної  Програми  в

межах коштів, передбачених бюджетом на відповідні роки.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з

питань бюджету та соціального захисту населення.



Міський голова Збаража Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради Напованець Р. П.

Начальник відділу реєстрації та 
правового забезпечення

Присяжнюк О. А.

Начальник  фінансово-господарського
відділу

Опалюк М. Я.



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від 18.10.2019 року №VII/34/__

ПРОГРАМА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗБАРАЖ ВІД
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО

ХАРАКТЕРУ НА 2020-2021 РОКИ

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Мета  Програми  захисту  населення  і  території  міста  Збараж  від

надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  на  2020-2021
роки (далі Програма) створення та накопичення міського матеріального резерву
цивільного  захисту,  який  використовуватиметься  на  ліквідацію  наслідків
надзвичайних ситуацій природного характеру. 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та
природного  характеру,  зменшення  збитків  і  втрат  у  разі  їх  виникнення,
ефективної  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  що  згідно  вимог
Кодексу  цивільного  захисту  України  є  одним  із  головних  пріоритетів  у
діяльності органів місцевого самоврядування розроблено Програму.

Програма  спрямована  на  реалізацію  державної  політики  щодо
запобігання та  ліквідації  надзвичайних ситуацій техногенного та  природного
характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту
України,  вирішення  комплексу  завдань  щодо  розв’язання  проблем  захисту
суспільства, національного надбання і  довкілля від надзвичайних ситуацій та
подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення
системи  забезпечення  техногенної  і  природної  безпеки  в  місті  Збараж  та
організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази,
створення  безпечних  умов  для  відпочинку  населення  міста, зменшення
кількості  загиблих  під  час  надзвичайних  ситуацій  та  подій,  що дозволить  у
повному  обсязі  виконати  завдання,  пов’язані  з  рятуванням  людей  та
збереженням довкілля.

2. Визначення мети програми
Метою  програми  є  послідовне  зниження  ризику  виникнення

надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  підвищення
рівня безпеки населення і захисту території міста Збараж від наслідків таких
ситуацій.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та
джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Оптимальним  варіантом  розв’язання  проблеми  захисту  населення  і
території міста Збараж від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і території
від  надзвичайних  ситуацій  шляхом  системного  здійснення  першочергових
заходів  щодо  захисту  населення  і  території  від  надзвичайних  ситуацій  за



рахунок коштів міського бюджету.
Програма  передбачає  здійснення  першочергових  заходів  щодо  захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій:
-  створення  та  накопичення  регіонального  матеріального  резерву

цивільного захисту;
- забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих

служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту;

Обсяги та джерела фінансування
Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  міського

бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу.
Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації

Програми, становить 250 тис. гривень за рахунок міського бюджету. 
Обсяг  фінансування  Програми  уточнюється  щороку  під  час  складання

проекту бюджету міста на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг ресурсів, усього,
 у тому числі:

Виконання по роках, тис. грн.
2020 рік 2021 рік Разом

120 130 250 
міський бюджет 120 130 250 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту

міста є:
1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-
відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.  Телекомунікаційні  послуги  з  експлуатаційно-технічного
обслуговування апаратури оповіщення.

3. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників
територіальних  формувань  та  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту
районного підпорядкування.

5. Напрями діяльності та заходи програми
Напрями реалізації Програми  зазначені у Додатку 1.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми
Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців:

МКПпоБ “Добробут”, 4-та ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській
області.

Виконавці, які  зазначені  у  Програмі,  щорічно  до  15  січня  подають  у
загальний  відділ  виконавчого  комітету  Збаразької  міської  ради  узагальнену
інформацію про стан та результати її виконання.

За  результатами  здійснення  заходів Програми в  кінці  кожного  року
уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

Секретар міської ради Р. П. НАПОВАНЕЦЬ
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