
 

 
  

 

Цільова соціальна програма 

забезпечення пожежної безпеки Збаразької територіальної громади  

на 2021 - 2025 роки 

 

1. Паспорт 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Збаразький районний відділ та 4 ДПРЧ 

Управління ДСНС України у 

Тернопільській області 

2. Розробник програми Збаразький районний відділ та 4 ДПРЧ 

Управління ДСНС України у 

Тернопільській області 

3. Співрозробники програми Виконавчий комітет Збаразької міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Збаразький районний відділ та 4 ДПРЧ 

Управління ДСНС України у 

Тернопільській області 

5. Учасники програми Виконавчий комітет Збаразької міської ради 

6. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7. Перелік бюджету  Збаразька міська рада, інші джерела 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми коштів 

міського бюджету 

4 мільйони 750 тисяч гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та 

ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог  

Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012р. № 5403-VI, Указу 

Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо 

підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”, Указу Президента України від                         

4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки 

України є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої 

влади. 

У наслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості 

потенційно небезпечних об’єктів на території Збаразької територіальної громади 

складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій та надзвичайних 

подій. Крім того, можливі аварії з викидом (впливом) небезпечних хімічних 

речовин, легкозаймистих речовин, горючих рідин при транспортуванні 

автомобільним транспортом.  

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і території від 

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями 

зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними 



 

 природними явищами: підтопленнями, ураганами, буревіями, сильними 

опадами, градом. 

Щороку збільшується кількість пожеж та загибелі людей від вогню, також 

збільшується кількість випадків виявлення вибухо-небезпечних предметів 

минулих воєн. 

 Збаразький районний відділ та 4 державна пожежно-рятувальна частина 

Управління ДСНС України у Тернопільській області для проведення робіт по 

ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, знешкодження виявлених 

вибухо-небезпечних предметів минулих воєн, інших надзвичайних ситуацій та 

подій, по попередженню їх можливих проявів, гасіння пожеж, роботи в умовах 

задимлення і високих температур потрібне спеціальне обладнання та механізми, 

які б могли оперативно та вчасно допомагати рятувальникам проводити 

невідкладні заходи.  

 В умовах економічного реформування вкрай незадовільно вирішуються 

питання забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах різних форм 

власності і в тому числі на об'єктах з масовим перебуванням людей, житловому 

секторі громади. Ці об'єкти не забезпечені нормативною кількістю вогнегасних 

речовин, приладами контролю за радіоактивними та іншими забрудненням, 

вогнегасниками , автоматичними системами оповіщення про пожежу. 

 

 3. Визначення мети програми 

 Метою програми є реалізація 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 на території Збаразького району, 

організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, 

створення безпечних умов для відпочинку населення, зменшення кількості 

загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі 

виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.  

 

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж              

2021-2025 років комплексу дій та засобів спрямованих на: 

 - створення та накопичення матеріального резерву громади для 

виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

 - створення резерву паливо - мастильних матеріалів для пожежно-

рятувальних підрозділів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, 

проведення рятувальних робіт, знешкодження вибухонебезпечних предметів 

минулих воєн, закупівлі записних частин, деталей та агрегатів для пожежних 

автомобілів, проведення реконструкції пожежного депо та території, створення 

належної матеріальної бази до реагування на надзвичайні ситуації, а також для 



 

 забезпечення пожежної та техногенної безпеки при проведенні масових заходів 

різного характеру на території громади; 

 - технічне переоснащення 4 державної пожежно-рятувальної частини 

Управління ДСНС України у Тернопільській області; 

 - пропаганда через засоби масової інформації про безпеку 

життєдіяльності населення громади, навчання громадян основам безпечної 

поведінки, розміщення соціальної реклами та проведення масових громадських 

заходів; 

-  здійснення заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки. 

- Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Цільової програми становить 4 мільйони 750 тисяч  гривень. 

 Фінансування витрат на виконання заходів (наведених у додатку№1 до 

Цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки Збаразької 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки) проводиться з бюджету громади та 

інших джерел згідно чинного законодавства. 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

Збаразької територіальної громади є: 

 - щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних 

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-

відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- оснащення технічними засобами. 

Реалізація основних завдань Цільової програми дасть змогу захистити 

населення і територію громади, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та 

подій, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної 

безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, 

захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу 

шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

Розвитком матеріальної бази для підготовки особового складу буде 

забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних 

ситуацій і подій на території району, зниження нещасних випадків та створення 

безпечних умов життя населення населених пунктів горомади. 

У результаті виконання завдань Цільової програми створиться реальна 

можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього 

середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, 

екологічних і соціальних факторів. 

Вирішення вищевказаних завдань без залучення фінансових ресурсів для 

завчасного цивільного захисту неможливе. 

 

6. Напрямки діяльності та заходи програми 

Напрями реалізації Цільової соціальної програми забезпечення пожежної 

безпеки Збаразької територіальної громади на 2021 - 2025 роки зазначені у додатку 

№2. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 



 

 Здійсненням заходів, визначених цільовою соціальною програмою 

забезпечення пожежної безпеки, покладається на виконавців зазначених у 

програмі. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань здійснює Збаразький 

районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області. 

Виконавці, які зазначені у програмі, раз на півріччя подають в Збаразький 

районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській області інформацію 

про стан та результати її виконання. 

Збаразький районний відділ Управління ДСНС України у Тернопільській               

області проводить узагальнення поданої інформації та подає її до Головного 

управління ДСНС у Тернопільській області. 

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року 

уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період. 

 

 

 
 



 

 

Додаток 1 

 

Ресурсне забезпечення цільової соціальної програми 

забезпечення пожежної безпеки Збаразької територіальної громади 

 на 2021 – 2025 роки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується  

залучити на 

виконання програми 

(тисяч гривень) 

Етапи виконання по роках 

Усього витрат 

на виконання 

програми  

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 
 

Обсяг ресурсів,  

усього, у тому числі: 
      

міський бюджет 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 4,750000 



 

  

Додаток 2 
 

 

 

 

 

6. Напрями реалізації Цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки  

Збаразької територіальної громади на 2021 - 2025 роки 

№ 

з/п 

Перелік заходів  

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень  

у тому числі: Очікуваний результат 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведення аналізу стану 

забезпечення пожежної безпеки в 

територіальній громаді. 

 

2021-

2022 

Збаразький РВ 

Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області, 

виконавчий 

комітет 

Збаразької міської 

ради 

Міський 

бюджет 

- - - - - Забезпечення інформацією по стан 

пожежної безпеки для  планування 

роботи і розрахунків затрат на 

утримання пожежних підрозділів 

2. Забезпечення аварійно-

рятувальних підрозділів: 

форменим одягом та 

оснащенням для проведення 

аварійно-рятувальних робіт; 

закупівлі запчастин, деталей 

та агрегатів для пожежних та 

оперативних автомобілів; 

створення належної 

матеріальної бази, модернізація 

пожежно-рятувального 

підрозділу та покращення 

санітарно-побутових умов 

особового складу, тощо. 

2021-

2025 

Збаразький РВ 

Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

област, 

виконавчий 

комітет 

Збаразької міської 

ради 

Міський 

бюджет 

450 525 400 525 450 Забезпечення аварійно- 

рятувального підрозділу форменим 

одягом та оснащенням для проведення 

аварійно-рятувальних робіт, а також 

створення належної матеріальної бази 

для забезпечення реагування на НС, 

пожежі та інші. 

Згідно кошторису 

Додаток 2 до розділу 6  

 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Створення резерву паливо - 

мастильних матеріалів для 

ліквідацій надзвичайних 

ситуацій, гасіння пожеж та 

проведення рятувальних робіт, 

виявлення і знешкодження 

вибухонебезпечних предметів 

минулих воєн, а також для 

здійснення оперативних 

рейдових виїздів оперативно-

мобільних груп щодо 

запобігання, попередження 

винекненню пожеж та НС у 

пожежо-небезпечний та осінньо-

зимовий період. 

2021-

2025 

Збаразький РВ 

Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області, 

виконавчий 

комітет 

Збаразької міської 

ради 

Міський 

бюджет 

300 375 300 375 300 Забезпечення ПММ на ліквідацію 

надзвичайних ситуацій, виявлення і 

знешкодження вибухонебезпечних 

предметів минулих воєн, гасіння 

пожеж та проведення рятувальних 

робіт, проведення щоденного 

технічного обслуговування, 

проведення пожежно-технічних 

занять, проведення акцій: "Запобігти! 

Врятувати! Допомогти!" в навчальних 

закладах, для здійснення оперативних 

рейдових виїздів оперативно-

мобільних груп щодо запобігання, 

попередження винекненю пожеж та 

НС в пожежо-небезпечний період, 

ліквідацій НС та патрулювання 

автодоріг громади та наслідків 

осінньо-зимового періоду. 

Згідно кошторису 

Додаток 2 до розділу 6  

 Виготовлення рекламної 

продукції спрямованої на 

популяризацію безпеки 

життєдіяльності, створення 

місцевих (добровільних) 

пожежних команд 

2021-

2025 

Збаразький РВ 

Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області 

Міський 

бюджет 

30 30 30 30 30 Виконання заходів, спрямованих 

на навчання населення основам 

життєдіяльності, діям в екстремальних 

ситуаціях. 

Проведення серед населення 

громади рекламної компанії 

спрямованої на формування 

позитивного іміджу місцевих 

пожежних команд. 

Виготовлення та розміщення 

портерів на великогабаритних 

рекламних носіях. 

Виготовлення брошур, флаерів, 

листівок тощо, сувенірної продукції 

 Забезпечення функціонування та 

створення підрозділів місцевої 

пожежної команди 

2021-

2025 

Збаразька міська 

рада, Збаразький 

РВ Управління 

Міський 

бюджет 

150 - 200 - 300 Забезпечення належного рівня 

пожежної та техногенної безпеки 

населення 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області, 

виконавчий 

комітет 

Збаразької міської 

ради 

 Проведення щороку 

Всеукраїнського фестивалю 

Дружин юних пожежників 

(ДЮП) та «Школи безпеки», 

2021-

2025 

Збаразький РВ 

Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області, 

виконавчий 

комітет 

Збаразької міської 

ради 

Міський 

бюджет 

20 20 20 20 20 Популяризація серед дітей та 

молоді здорового способу життя. 

Формування у дітей та підлітків 

відповідального ставлення до 

особистої і колективної безпеки, 

здобуття практичних навичок та умінь 

поведінки в екстремальних ситуаціях 

під час виникнення пожеж. 

 Всього по програмі : 950 950 950 950 950  

4 мільйони 750 тисяч гривень Міський бюджет 950 950 950 950 950 

 

 


