УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 347
16 сесія 7 скликання

22 червня 2017 року

Про затвердження районної Комплексної програми
захисту населення і території Іллінецького району у
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на
2017-2021 роки
Розглянувши звернення голови Іллінецької районної державної
адміністрації Лисака А.Р. від 14 червня 2017 року № 02.17-1655 щодо
затвердження Комплексної програми захисту населення і території Іллінецького
району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва від
20.06.2017 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити районну Комплексну програму захисту населення і
території Іллінецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій на 2017-2021 роки (далі - Програма), (додається).
2. Фінансування заходів з реалізації Комплексної програми здійснювати з
місцевих бюджетів району, а також за рахунок спонсорських, благодійних
надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
3.Рекомендувати:
3.1. Відділу економічного розвитку (Купрій І.І.) та фінансовому управлінню
(Тарасова В.П.) районної державної адміністрації враховувати цю Програму при
розробці проектів Програм соціального та економічного розвитку району і
проектів районного бюджету на наступні роки.
3.2. Органам місцевого самоврядування району розробити відповідні
місцеві комплексні програми, конкретизувати їх з урахуванням специфіки
населених пунктів, тощо. Передбачити у програмах соціально-економічного
розвитку спеціальні розділи щодо здійснення заходів, спрямованих на зниження
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
3.3. Управлінням та відділам районної державної адміністрації, міському,
селищному та сільським головам забезпечити неухильне виконання цієї
Програми.

4. Координатором зусиль щодо реалізації положень Комплексної програми
визначити сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами райдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 16 сесії районної ради
7 скликання
від«22» червня 2017 року № 347

Комплексна

програма захисту населення і території
Іллінецького району у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій
на 2017-2021 роки

ПАСПОРТ

Комплексної програми захисту населення і території
Іллінецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
на 2017-2021 роки
1.

Ініціатор розробки програми

Іллінецька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документа органу
виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.
6.

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

Закон України від 07.06.2012 р. №4906 «Про
Загальнодержавну цільову програму захисту
населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013-2017 роки», рішення 10
сесії обласної Ради 7 скликання від 22.09.2016
року № 179 «Про обласну комплексну
програму захисту населення і територій
Вінницької області у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 –
2021 роки.
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
Відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації.
Сектор цивільного захисту, оборонної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
районні організації і установи, Іллінецька
міська об’єднана територіальна громада,
Дашівська селищна об’єднана територіальна
громада
2017-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,

9.

Місцеві бюджети району.

378

тис. грн.

1. Обґрунтування необхідності Комплексної програми.
Комплексна програма захисту населення і територій Іллінецького району у
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки розроблена
на виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Кодекс
цивільного захисту України" від 02.10.2012 року № 5403-VI, Указу Президента
України від 26.03.99 № 284/99 "Про Концепцію захисту населення і територій у
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій", та розрахована на захист
населення району й території у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій.
Протягом останніх років техногенна ситуація в районі бажає бути кращою.
Руйнівні прояви природної стихії мають тенденцію до зростання щодо кількості
та масштабності наслідків.
Основними причинами виникнення виробничих аварій та збільшення
кількості природних чинників виникнення надзвичайних ситуацій в районі є:
• зниження стійкості до аварій об'єктів виробництва внаслідок
спрацьованості (зношеності, закінчення встановлених термінів експлуатаційних
ресурсів) основних виробничих фондів;
• послаблення відповідальності власників об'єктів підвищеної небезпеки за
дотримання безпечного режиму виробництва;
• зниження кваліфікаційного й професійного рівня обслуговуючого
персоналу об'єктів підвищеної небезпеки;
• порушення природоохоронних норм при здійсненні господарської
діяльності юридичними та фізичними особами.
Практичний досвід ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникали на
території району, засвідчує необхідність покращення якості підготовки керівного
складу, органів управління ланки районної територіальної підсистеми єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та природного характеру.
Набули державного рівня проблеми:
- підготовка фахівців районних організацій і установ, що залучаються до
управління заходами з ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах мирного часу та
в особливий період;
- створення, зберігання та своєчасне оновлення засобів індивідуального
захисту населення, матеріально-технічних резервів для подолання наслідків
надзвичайних ситуацій.
Вищенаведені аргументи доводять необхідність комплексного підходу до
проблем цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,
концентрації людських, матеріально-технічних і фінансових ресурсів на
вирішення першочергових заходів у цій сфері.

2. Мета і основні завдання Комплексної програми
Метою Комплексної програми є забезпечення виконання державної політики
у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності
населення району.
Основними завданнями Комплексної програми є:
- забезпечення захисту населення і території району від наслідків аварій,
катастроф та проявів стихійного лиха;
- удосконалення організації управління процесами захисту населення і
територій району від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та
максимального зменшення їх можливих наслідків;
- своєчасна організація та ефективне проведення рятувальних й інших
невідкладних робіт в районах надзвичайних ситуацій;
- організація належного матеріально-технічного забезпечення проведення
рятувальних робіт та всебічного і якісного життєзабезпечення постраждалого
населення;
- підготовка керівного складу органів управління цивільного захисту та
навчання населення необхідним діям при виникненні надзвичайних ситуацій;
- поліпшення інформаційної взаємодії між органами виконавчої влади,
причетними до вирішення завдань цивільного захисту, та інформуванням
населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій, а також про
порядок дій у відповідній ситуації.
3. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Комплексної програми дасть можливість:
-суттєво зменшити кількість надзвичайних ситуацій і постраждалого від них
населення;
- зменшити витрати на відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій;
- забезпечити безпечні умови життєдіяльності населення;
- виключити можливість посилення соціальної напруги серед населення,
обумовлену недостатнім піклуванням виконавчої влади про захист населення від
можливих надзвичайних ситуацій.
4. Фінансування Комплексної програми
Заходи Комплексної програми фінансуються відповідно до законодавства за
рахунок коштів місцевих бюджетів району, а також суб'єктів підприємництва
усіх форм власності, благодійних громадських організацій, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансування, після затвердження у встановленому порядку
завдань Комплексної програми, становить 378 тис. грн.

Додаток 1
до Комплексної програми захисту населення і
території Іллінецького району у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки
затвердженої рішенням 16 сесії районної ради
7 скликання від 22 червня 2017 року № 347

Ресурсне забезпечення Програми

Комплексної програми захисту населення і території Іллінецького району у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання заходів
Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

Всього
витрат на
виконання
заходів
Програми
7

107,0

122,0

55,0

47,0

47,0

378,0

Державний бюджет

0

0

0

0

0

0

Обласний бюджет

0

0

0

0

0

0

107,0

122,0

55,0

47,0

47,0

378,0

0

0

0

0

0

0

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

Витрати по роках (тис. грн.)

Місцеві бюджети,
кошти небюджетних джерел
Заступник голови районної ради

В. Нечипоренко

Додаток 2
до Комплексної програми захисту населення і
території Іллінецького району у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки
затвердженої рішенням 16 сесії районної ради
7 скликання від 22 червня 2017 року № 347

ПОКАЗНИКИ НАПРЯМІВ
Комплексної програми захисту населення і території Іллінецького району у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки
№

Назва заходів

Одиниця
виміру

1

2

3

1.

2.

2.1

Створення резервного фонду з
районного бюджету

тис.
грн

Удосконалення організації
управління заходами захисту
населення і територій від
надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру:
Підтримання у готовності мережі
органів управління цивільного
захисту району (технічне
оснащення засобами зв'язку)

Районна
система
оповіщення
органів
управління і
населення

Вихідні
дані
4

Витрати по роках (тис. грн.)
2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

Не
менше
0,5%
видатків
загаль ного
Згідно зі щорічним бюджетним запитом при
фонду
формуванні районного бюджету
рай
бюджету

Всього по
розділах

Очікуваний
результат

10

11

Своєчасне
надання
допомоги та
ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій

10,0

12,0

10,0

10,0

10,0

52,0

-

2,0

-

-

-

2,0

Скорочення
термінів
надходження
інформації про
виникнення НС і
прийняття
рішення на її
ліквідацію, та
захист населення
Забезпечення
функціонування
системи
оповіщення

2.2

3.

3.1

4.

4.1.

5.

Утримання захисних споруд
цивільного захисту, проведення
інвентаризації захисних споруд, що
не проінвентаризовані

шт

27/13

Здійснення заходів цивільного
захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій,
запровадження заходів щодо
запобігання їм та максимального
зменшення їх наслідків
Запровадження заходів,
спрямованих на розвиток системи
оповіщення населення (придбання
сирен, підсилювачів та
гучномовців)
Удосконалення системи
оперативного реагування на
надзвичайні ситуації
Придбання для сектору ЦЗ
приладів радіаційної та хімічної
розвідки та засобами
індивідуального захисту

10,0

8,0

8,0

к-т

2

10,0

8,0

8,0

10,0

-

-

10,0

-

-

10,0

-

-

50,0

16,0

16,0

5,0

5,0

-

-

-

10,0

5,0

5,0

-

-

-

10,0

-

15,0

8,0

-

-

23,0

Забезпечення мобільності
оперативної групи
райдержадміністрації

Забезпечення
готовності за
призначенням
при
виникненні
надзвичайної
ситуації

Своєчасне
попередження
населення про
загрозу чи
виникнення НС
Своєчасне
інформування
населення

Підвищення
оперативності
при реагуванні
на надзвичайні
ситуації
Навчання та
допомога
населенню діям
в надзвичайних
ситуаціях
Забезпечення
готовності до
дій за
призначенням
при виникненні
надзвичайних
ситуацій

5.1

5.2

6.

6.1

6.2

Придбанням портативної
радіостанції
Оснащення сучасним переносним
ПЕОМ, відеознімальної техніки та
записуючих пристроїв;

к-т

Комплектів – 1,
Відеокамера -1

1

Відсутня

Матеріально-технічне
забезпечення з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій
та організація життєзабезпечення
потерпілого населення
Утримання та поповнення
матеріальних резервів для
запобігання і ліквідації
надзвичайних ситуацій згідно із
визначеною номенклатурою.

Згідно із
затверд
женою
номенк
латурою

-

-

8,0

-

-

8,0

-

15,0

-

-

-

15,0

72,0

70,0

30,0

30,0

30,0

232,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Придбання засобів індивідуального
захисту для населення, яке
проживає біля хімічнонебезпечного об'єкта
к-т

Відсутня

42,0

-

-

-

-

42,0

Організація
зв’язку з членами
оперативної групи
РДА

Забезпечення
готовності до
дій за
призначенням
при виникненні
надзвичайних
ситуацій
Матеріальнотехнічне
забезпечення
першочергових
заходів при
ліквідації НС
Створення
мінімально
необхідного
резерву
матеріальнотехнічних
засобів
Створення
необхідних умов
для збереження
життя і здоров'я
людей у
надзвичайних
ситуаціях
проживаючих

біля хімічнонебезпечного
об'єкта

6.3

Оснащення запасного пункту
управління РДА, штабу з ліквідації
НС, оперативної групи РДА
к-т

6.4

7.

7.1

7.2

7.3

1

Придбання та ремонт існуючих
польових кухонь для організації
харчування аварійно-рятувальних
(аварійно-відновлювальних,
аварійно-ремонтних) бригад,
спеціальних служб та потерпілого
населення:
- придбання
Одиниць - 1 Відсутні
Забезпечення організаційних та
практичних заходів безпеки в т.ч.
людей на водних об'єктах:
Визначення, обстеження, створення
та обладнання сезонними
рятувальними постами місця
масового відпочинку населення

Забезпечення рятувальних постів
необхідними рятувальними
засобами
Придбання плакатів, буклетів і
текстів щодо запобігання загибелі
та травматизму людей на воді.

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Всебічне
забезпечення
роботи з
пункту
управління
райдержадміністр
ації в місці
постійної
дислокації

Організація
харчування
ліквідаторів та
потерпілого
населення при
ліквідації НС

-

40,0

-

-

-

40,0

7,0

7,0

2,0

2,0

2,0

20,0

3,0

3,0

-

-

-

6,0

2,0

2,0

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

10,0

Покращення
ситуації щодо
безпеки
Людей
обладнання
сезонними
рятувальними
постами місця
масового
відпочинку
населення
Забезпечення
необхідними
рятувальними
засобами

Інформування
населення про
методи
реагування у разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій

8.

8.1

8.2

8.3

Підготовка керівного складу
цивільного захисту органів
управління і сил, навчання
населення правилам поведінки
при загрозі чи виникненні
надзвичайних ситуацій

5,0

Сприяння підготовці та
проведенню щорічних районних та
обласного збору-змагання за
програмою Всеукраїнського
громадського дитячого руху
"Школа – безпека"

2,0

Обладнання в сільських, селищній
та міській радах навчальноконсультаційних пунктів

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

2,0

5,0

25,0

2,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

107,0

122,0

55,0

47,0

47,0

378,0

Придбання спеціальної літератури
з питань цивільного захисту та
безпечної життєдіяльності:
- видання типографським способом
листівок, плакатів, брошур щодо
попередження та інформування
населення про порядок дій в
екстремальних ситуаціях.
Всього по роках:

Заступник голови районної ради

Видаєть
ся для
населенн
я

Підвищення
фахової
підготовки з
питань
цивільного
захисту
керівників
органів
місцевого
самоврядування

Проведення змагань
«Школа безпеки» 1
раз на рік, що дасть
змогу виховання
серед дітей та
молоді здорового
способу життя,
здобуття
практичних навичок
та умінь
поведінки в
екстремальних
ситуаціях.

Покращення рівня
навчання з питань
цивільного
захисту населення
Покращення рівня
навчання з питань
цивільного
захисту населення
району
Інформування
населення про
методи
реагування у разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій

В. Нечипоренко

Додаток 3
до Комплексної програми захисту населення і
території Іллінецького району у разі загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки
затвердженої рішенням 16 сесії районної ради
7 скликання від 22 червня 2017 року № 347
«Напрями діяльності та заходи Комплексної програми
захисту населення і територій Іллінецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
на 2017 – 2021 роки»

№
п/п
1.

2.

3

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання )
Створення резервного
фонду районного бюджету

Удосконалення організації
управління заходами захисту
населення і територій від
надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру

Термін
Виконавці
викона
ння
заходів
Іллінецька районна
20172021 рік державна

Джерела фінансування

Районний бюджет

адміністрація

Іллінецька районна
20172021 рік державна

Не менше 0,5%
видатків районного
бюджету

Місцеві бюджети району

адміністрація

Іллінецька районна
Здійснення заходів
2017цивільного захисту
2021 рік державна
адміністрація
населення і територій від
наслідків надзвичайних
ситуацій, запровадження
заходів щодо запобігання їм
та максимального зменшення
їх наслідків

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис. грн.

52,0

Місцеві бюджети району

16,0

Очікуваний
результат
Своєчасне
надання допомоги
та ліквідація
наслідків
надзвичайних
ситуацій
Скорочення
термінів
надходження
інформації про
виникнення НС і
прийняття рішення
на її ліквідацію, та
захист населення.
Своєчасне
попередження
населення про
загрозу чи
виникнення НС

4.

5.

6.

7.

8

Удосконалення системи
оперативного реагування на
надзвичайні ситуації

Забезпечення мобільності
оперативної групи
райдержадміністрації

Матеріально-технічне
забезпечення з ліквідації
наслідків надзвичайних
ситуацій та організація
життєзабезпечення
потерпілого населення
Забезпечення організаційних
та практичних заходів
безпеки в т.ч. людей на
водних об'єктах
Підготовка керівного складу
цивільного захисту органів
управління і сил, навчання
населення правилам
поведінки при загрозі чи
виникненні надзвичайних
ситуацій
Разом без резервного фонду
районного бюджету

Заступник голови районної ради

Іллінецька районна
20172021 рік державна

Місцеві бюджети району

Іллінецька районна
державна
адміністрація
Іллінецька міська
об’єднана
територіальна
громада, Дашівська
селищна об’єднана
територіальна
громада
Іллінецька районна
державна
адміністрація
Іллінецька міська
об’єднана
територіальна
громада, Дашівська
селищна об’єднана
територіальна
громада
Іллінецька районна
державна
адміністрація

Місцеві бюджети району

10,0

адміністрація

20172021
рік

20172021
рік

20172021
рік
Іллінецька районна
20172021 рік державна
адміністрація

20172021
рік

Підвищення
оперативності
при реагуванні
на надзвичайні
ситуації
Забезпечення
готовності до дій
за призначенням
при виникненні
надзвичайних
ситуацій

23,0

Місцеві бюджети району

232,0

Місцеві бюджети району

20,0
Місцеві бюджети району

25,0

Матеріальнотехнічне
забезпечення
першочергових
заходів при
ліквідації НС
Покращення
ситуації щодо
безпеки
Людей
Підвищення
фахової підготовки
з питань цивільного
захисту керівників
органів місцевого
самоврядування

378,0

В. Нечипоренко

