
!і!
□  ̂  СІ

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ №

Проект

2020 р. сесія 8 скликання

Про Програму поліпшення техногенної
та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм 

власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, 
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, погодження постійних комісій обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів,транспорту та зв’язку обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій 
області на 2021-2025 роки» (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування затвердити відповідні програми, керуючись 
параметрами, закладеними в цій Програмі.

3. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації врахувати 
завдання та заходи Програми при підготовці пропозицій до проектів програм 
соціального та економічного розвитку області на наступні роки.

4. У зв’язку з виконанням всіх пунктів рішення 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42 «Про Програму поліпшення 
техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм 
власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020 роки, зняти його з 
контролю як таке, що виконано.



г т/- • * О * *5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань економіки фінансів та бюджету та з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ПРОЄКТ

Програма 
поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки населених пунктів та об’єктів усіх 
форм власності, розвитку інфраструктури 
підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
на 2021-2025 роки



1. Загальна характеристика 
Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів 

та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

на 2021-2025 роки (далі — Програма)
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1. Ініціатор розроблення 
Програми

Обласна державна адміністрація

2. Розробник Програми Головне управління ДСНС України у 
Вінницькій області

3. Співрозробники Програми

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Головне управління ДСНС України у 
Вінницькій області

5. Учасники Програми

Головне управління ДСНС України у 
Вінницькій області, структурні 
підрозділи обласної державної 
адміністрації, територіальні підрозділи 
міністерств, відомств та інших 
центральних органів виконавчої влади, 
обласні установи та організації

6. Терміни реалізації Програми 2021 -  2025 роки

7. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми

Обласний бюджет,
місцеві бюджети, інші джерела 
фінансування незаборонені чинним 
законодавством України

8.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації заходів Програми, 
всього:

161 716,5 тис.грн.

9. Основні джерела 
фінансування Програми

Кошти обласного бюджету, місцеві 
бюджети та інші джерела незаборонені 
чинним законодавством України

В.о. начальника ГУ ДСНС 
України у Вінницькій
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 
ПРОГРАМА

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 
захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них шляхом запобігання 
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у 
мирний час та в особливий період.

Велика кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність 
підвищення ефективності охорони життя людей, національного багатства і 
навколишнього природного середовища, що потребує посилення 
протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.

Особливо проблемною залишається ситуація із забезпеченням пожежної 
безпеки в сільській місцевості, де виникає більше половини загальної кількості 
пожеж, а їх гасіння ускладнюється значною віддаленістю підрозділів державної 
пожежної охорони та недостатнім рівнем технічної оснащеності 
протипожежних формувань сільськогосподарських об’єктів.

Також, однією з основних проблем є стан протипожежного захисту 
об’єктів із масовим перебуванням людей, зокрема ринків, приміщень дитячих 
дошкільних та навчальних закладів, лікувальних установ із стаціонаром, 
культових споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв та 
закладів відпочинку, кінотеатрів, готелів та гуртожитків, на яких протипожежні 
заходи практично не виконуються через обмеженість фінансування.

Комплекс зазначених проблем значною мірою зумовлений відсутністю 
належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного 
забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково- 
технічного характеру. Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних 
та інженерно-технічних заходів з боку міністерств, інших центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Метою Програми є створення безпечного середовища у регіоні задля 
збереження людського та природнього потенціалу шляхом розв’язання проблем 
забезпечення техногенної та пожежної безпеки, що полягає у комплексному та 
поетапному вирішенні в період з 2021 - 2025 роки.

Програма узгоджується з Кодексом цивільного захисту України від 
02.10.2012 року №5403-УІ та стратегічною ціллю 5 «Регіон безпечного 
середовища» Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року, що затверджена рішенням 42 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року.

Розв’язання проблеми забезпечення техногенної та пожежної безпеки 
здійснюватиметься за рахунок впровадження організаційних засад системи

3. Мета Програми

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем

В.о.начальника ГУ ДСНС Украї 
у Вінницькій області



протипожежного захисту на усіх рівнях функціонування об’єктів і населених 
пунктів, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної бази, що 
приведе до забезпечення належного рівня техногенної та пожежної безпеки на 
об’єктах і в населених пунктах.

5. Завдання (пріоритетні напрями) Програми

У рамках Програми передбачається здійснення заходів, відповідно до 
таких пріоритетних напрямів.

1. Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження 
виникнення пожеж та організації пожежогасіння шляхом:

- підвищення відповідальності за стан техногенної та пожежної безпеки 
керівників підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування;

- адаптації форм і методів наглядової діяльності до сучасних умов 
функціонування об’єктів і населених пунктів;

- зосередження зусиль наглядових органів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій на об’єктах з масовим перебуванням людей, потенційно 
небезпечних та соціально значущих об’єктах;

- постійного оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та 
обладнання в підрозділах державної, відомчої, місцевої та добровільної 
пожежної охорони;

- розроблення і виробництва нових зразків пожежної техніки з більш 
досконалими тактико-технічними параметрами, що відповідають 
міжнародному рівню;

- повного забезпечення особового складу оперативних підрозділів 
Головного управління ДСНС України в Вінницькій області якісним захисним 
одягом та засобами захисту органів дихання.

2. Забезпечення належного рівня протипожежного захисту промислового 
сектору економіки шляхом:

технічного переоснащення виробничого комплексу на основі 
впровадження новітніх наукових досягнень, обладнання небезпечних 
виробництв сучасними системами протипожежного автоматичного захисту, 
заміни застарілих електричних мереж. Особлива увага при цьому повинна 
приділятися хімічно небезпечним і пожежовибухонебезпечним об’єктам;

- розроблення та впровадження національних стандартів і актів технічного 
регулювання щодо визначення технічних вимог до суб’єктів господарювання на 
основі визначення критеріїв пожежного ризику;

- підвищення рівня виробничої дисципліни з дотриманням вимог правил 
пожежної безпеки.

3. Підвищення рівня захищеності сільських населених пунктів та об’єктів 
аграрного сектору економіки шляхом:
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- прискорення процесів створення підрозділів місцевої пожежної охорони 
з визначенням їх оптимальної чисельності, меж обслуговування, видів і обсягів 
їх технічного і матеріально-фінансового забезпечення;

- створення в окремих місцевостях підрозділів добровільної пожежної 
охорони на принципах матеріального і пільгового стимулювання добровольців.

4. Забезпечення пожежної безпеки соціально значущих об’єктів з масовим 
перебуванням людей, будинків підвищеної поверховості шляхом:

- термінового приведення місць з масовим перебуванням людей у 
відповідність до належного рівня пожежної безпеки згідно діючих нормативно- 
правових актів. Особливому контролю з боку органів державного пожежного 
нагляду на цих об’єктах повинні підлягати шляхи евакуації, автоматичні 
системи раннього виявлення та гасіння пожеж, системи сповіщення людей про 
пожежу, електрообладнання, питання дотримання адміністрацією та 
відвідувачами режимних протипожежних заходів;

- ремонту, відновлення працездатності та обслуговування систем 
протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості та висотних 
споруд;

- придбання для підрозділів оперативно-рятувальних служб спеціальної 
пожежно-рятувальної техніки з висотою підйому вище 30 м;

- ремонту та утримання в працездатному стані мереж протипожежного 
водопостачання;

- застосування у будівлях та спорудах конструктивних елементів з 
унормованими показниками пожежно-технічних характеристик;

- запровадження планової масово-роз’яснювальної роботи з населенням 
щодо дотримання ними вимог пожежної безпеки із залученням до цієї роботи 
організацій житлово-комунального сектору, громадськості. Особливу увагу 
звернути на роботу з категоріями людей з неблагополучних сімей, самотніх 
пристарілих людей та людей з фізичними вадами.

Напрями діяльності і заходи Програми додаються (додаток).

7. Контроль за виконанням заходів Програми

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 
комісії Вінницької обласної Ради з питань зміцнення законності і правопорядку, 
охорони прав людини, з питань будівництва, комунального господарства, 
торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою 
населених пунктів. Виконання заходів Програми заслуховується комісіями два 
рази на рік і не рідше одного разу на рік вноситься на розгляд пленарних 
засідань сесій Вінницької обласної Ради.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

В.о.начальника ГУ ДСИС-Уі
у Вінницькій області егАНДРУ ІДЕЇІКО
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8. Ресурсне забезпечення Програми
тис.грн.

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 

виконання заходів 
Програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

Всього 
витрат 

на вико
нання 

заходів 
Програми

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому числі:

25401,3 47281,3 28591,3 29811,3 30631,3 161716,5

державний
бюджет
обласний
бюджет

7150,0 27410,0 7800,0 8650,0 8750,0 59760,0

Місцеві бюджети 18251,3 19871,3 20791,3 21161,3 21881,3 101956,5
кошти небюджетних 
джерел

В.о. начальника ГУ ДСН 
України у ВінницбШй-обл.



ПРОЕКТ

Додаток до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

о 05
Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)

*
33
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№
з/п Перелік заходів Програми

Т
ер

м
ії 

ви
ко

на
нн

я:

Виконавці

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Здійснювати координацію діяльності 

органів виконавчої влади щодо 
забезпечення протипожежного захисту 
об’єктів та територій

2021-
2025
роки

Г оловне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області, 
облдержадміністрація, 
райдержадміністрації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Підвищення
ефективності
управління в
сфері
цивільного
захисту

2. Проведення аналізу стану забезпечення 
пожежної безпеки в кожному районі, 
населеному пункті, на підприємствах, в 
установах та організаціях, розроблення за 
результатами такого аналізу комплексного 
плану заходів із запобігання пожежам та 
загибелі на них людей

2021-
2025
роки

Облдержадміністрація, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення 
пожежної 
безпеки на 
підприємствах, 
установах та 
організаціях

3. Розроблення з урахуванням Обласної 
цільової соціальної програми 
забезпечення пожежної безпеки на 2021- 
2025 роки відповідних районних (міських) 
програм та програм об’єднаних 
територіальних громад, спрямованих на 
підвищення рівня протипожежного 
захисту населених пунктів та об’єктів, 
забезпечення будівництва та 
реконструкції пожежних депо, відповідно 
до вимог нормативно-правових актів

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

Зменшення
кількості
пожеж,
травмування та 
загибелі людей 
на них

___начальника ГУ ДСНС України
у Вінницькій області



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Створення та забезпечення 

функціонування підрозділів місцевої 
пожежної охорони в об’єднаних 
територіальних громадах

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

14400,0 15300,0 16200,0 17100,0 18000,0 Оперативне 
реагування на 
пожежі та 
надзвичайні 
події

5. Забезпечити функціональне навчання та 
спецпідготовку працівників підрозділів 
місцевої пожежної охорони

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Підвищення
рівня
боєготовності 
особового складу 
підрозділів МРК

6. Організувати та провести навчання 
керівників, відповідальних фахівців та 
інших посадових осіб підприємств, 
установ, організацій їх структурних 
підрозділів, які виконують обов’язки, 
пов’язані із забезпеченням техногенної та 
пожежної безпеки об’єктів

2021-
2025
роки

Облдержадміністрація, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети,
кошти
підпри
ємств,
установ,
організа
цій

488,3 488,3 488,3 488,3 488,3 Забезпечення 
пожежної 
безпеки на 
підприємствах, 
установах та  
організаціях

7. Розробити та організувати виконання 
перспективних план-заходів щодо 
суттєвого покращення протипожежного 
захисту об’єктів:
- освіти;
- охорони здоров’я;
- культури;
- соціального значення;
- держлісагенства.

В тому числі передбачити приведення у 
відповідність до вимог діючих норм та 
правил пожежної безпеки, шляхи 
евакуації в школах, гуртожитках, 
лікувальних, культурно-видовищних та 
інших закладах з масовим перебуванням 
людей.

Вжити заходів з обладнання вказаних 
об’єктів системами протипожежного 
захисту, а саме: системи пожежної 
сигналізації, системи керування 
евакуюванням ( в частині оповіщення про 
пожежу і покажчиків напрямку 
евакуювання), системи пожежогасіння,

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
Департамент охорони 
здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрації, 
Управління культури і 
мистецтв,
Департамент 
соціальної га 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Вінницьке обласне 
управління лісового та 
мисливського 
господарства, 
Вінницьке обласне 
комунальне 
спеціалізоване

Місцеві
бюджети,
кошти
суб’єктів
господа
рювання;
кошти
відомств,
організа
цій

Забезпечення 
протипожежног 
о захисту 
об’єктів, як 
наслідок 
зменшення 
кількості 
пожеж,
травмування та 
загибелі людей 
на них

В.о.начальника ГУ ДСНС України 
у Вінницькій області лег АНДРУЩЕНКО
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системи протидимного захисту, системи 
централізованого пожежного 
спостерігання.

Здійснення вогнезахисту для зниження 
показників пожежної небезпеки матеріалів 
та підвищення вогнестійкості конструкцій 
та виробів шляхом нанесення 
(закріплення, монтування) вогнезахисного 
засобу на об’єкт вогнезахисту.

Приведення у робочий стан димових і 
вентиляційних каналів та їх 
обслуговування

лісогосподарське 
підприємство 
“Віноблагроліс” та 
інші суб’єкти 
господарювання, які 
мають на балансі 
лісовий фонд

8. Протягом весняно-літнього 
пожежонебезпечного періоду забезпечити 
в підвідомчих лісових масивах 
дотримання протипожежних правил, 
організувати цілодобове чергування 
працівників лісової охорони та пожежних 
формувань, створити запаси пально- 
мастильних матеріалів, вогнегасних 
речовин та засобів пожежогасіння

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації,
Вінницьке обласне
управління лісового та
мисливського
господарства,
Вінницьке обласне
комунальне
спеціалізоване
лісогосподарське
підприємство
“Віноблагроліс”

Власні
кошти
підпри
ємств

Забезпечення 
протипожежног 
о захисту лісів

9. Здійснювати спільні заходи з 
відпрацювання населених пунктів, у яких 
виникає велика кількість пожеж та гинуть 
люди, проведення громадських оглядів 
протипожежного стану об’єктів та 
житлового сектору, навчання населення 
правилам пожежної безпеки, 
інформування населення через засоби 
масової інформації

2021-
2025
роки

Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
засоби масової 
інформації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки

10 Створення і обладнання необхідною 
кількістю наочної агітації кімнат по 
навчанню населення правилам пожежної 
безпеки на об'єктах органів місцевого 
самоврядування.
Виготовити та встановити довгострокові 
стенди-банери з попередження загибелі

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки
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людей у місцях масового перебування 
людей.
Виготовити листівки на протипожежну 
тематику.

11 Підтримувати в належному 
протипожежному стані підвальні 
приміщення, горища, сходові клітки 
житлових будинків, вживати заходів щодо 
їх закриття для обмеження доступу 
сторонніх осіб

2021-
2025
роки

Органи місцевого
самоврядування,
житлово-комунальні
підприємства та
кооперативи,
об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення 
протипожежног 
о захисту 
житлових 
будинків та 
споруд

12 Приведення до вимог пожежної безпеки 
шляхів евакуації, систем протипожежного 
захисту (систем пожежної сигналізації, 
систем керування евакуюванням, систем 
пожежогасіння, системи централізованого 
пожежного спостерігання), 
електрообладнання будівель та споруд 
архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

1100,0 1100,0 1100,0 1350,0 1350,0 Забезпечення 
протипожеж
ного захисту 
архівів

13 Забезпечити проведення в 
загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах “Тижнів знань 
безпеки життєдіяльності ”

2021-
2025
роки

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення 
безпечної 
життєдіяль
ності дітей

14 Провести заміну та ремонт непридатних 
пожежних гідрантів, водоймищ, 
обладнання водонапірних башт для 
забирання води пожежною технікою та 
улаштування під’їздів з твердим 
покриттям до природних водоймищ, в 
містах та населених пунктах

2021-
2025
роки

Управління розвитку
територій та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
Г оловне управління 
Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій 
області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

500,0 1200,0 1200,0 400,0 200,0 Забезпечення 
протипожеж
ного захисту 
населених 
пунктів області
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15. Приведення в робочий стан інженерних 

мереж в частині систем протипожежного 
захисту (систем пожежної сигналізації, 
системи керування евакуюванням, систем 
пожежогасіння, систем протидимного 
захисту, систем централізованого 
пожежного спостерігання) та 
внутрішнього протипожежного 
водопостачання будинків підвищеної 
поверховості, забезпечення їх належного 
функціонування, створення 
спеціалізованих дільниць з ремонту та 
технічного обслуговування цих систем

2021-
2025
роки

Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Забезпечення
протипожежног
о захисту
жителів
будинків
підвищеної
поверховості

16 Придбання спеціальної техніки 
(колінчатий підйомник), яка дає змогу 
проводити рятувальні роботи на висоті 
більшій 26,5 метрів (як правило більше 9 
поверхів).

2021-
2025
роки

Управління розвитку 
територій та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Обласний 
та місцеві 
бюджети

20000,0 Забезпечення
протипожежног
о захисту
жителів
будинків
підвищеної
поверховості

17 Керуючись Постановою кабінету 
Міністрів України № 461 від 13 квітня 
2011 року «Питання прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів» органам державного 
архітектурно-будівельного контролю 
Вінницької області під час розгляду 
питання прийняття в експлуатацію 
об’єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів із 
значними (ССЗ) наслідками звертатися до 
Головного управління ДСНС України у 
Вінницькій області з метою отримання 
відповідних висновків, що стосуються 
об’єкта будівництва в частині дотримання 
пожежної та техногенної безпеки

2021-
2025
роки

Органи державного 
архітектурно- 
будівельного 
контролю Вінницької 
області, Головне 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення 
пожежної та 
техногенної 
безпеки
новозбудованих 
об’єктів області

18 Впровадження автоматизованих систем 
раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення 
людей

2021-
2025
роки

Керівники об’єктів 
підвищеної небезпеки, 
органи місцевого 
самоврядування

власні
кошти
підпри
ємств,
установ,

Виявлення 
загрози 
надзвичайних 
ситуацій на 
ранніх стадіях їх
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організа
цій

виникнення,
забезпечення
техногенної
безпеки об’єктів
підвищеної
небезпеки

19. 3 метою оперативного реагування та 
якісного виконання пожежно- 
рятувальними частинами області завдань, 
пов’язаних із рятуванням людей, 
ліквідацією пожеж та інших надзвичайних 
подій, здійснювати придбання спеціальної 
пожежної, аварійно-рятувальної техніки, 
аварійно-рятувальних автомобілів 
швидкого реагування, спеціалізованих 
аварійно-рятувальних автомобілів, 
піротехнічного автомобіля щорічно.

2021-
2025
роки

Органи місцевого 
самоврядування, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

5500,0 5500,0 6000,0 6500,0 6500,0 Розвиток
матеріально-
технічної бази
оперативно-
рятувальної
служби

20. В зв'язку із розширенням функцій, 
покладених на пожежно-рятувальні 
підрозділи, отриманням новітньої техніки 
здійснити реконструкцію, перепланування 
та забудову пожежних депо, проводити 
оновлення матеріально-технічної бази та 
комплектування сучасним устаткуванням і 
навчально-тренувальним обладнанням у 
відповідності до існуючих вимог.

2021-
2025
роки

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
Органи місцевого 
самоврядування,
Г оловне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

500,0 500,0 500,0 700,0 700,0 Розвиток
матеріально-
технічної бази
оперативно-
рятувальної
служби

21. 3 метою оперативного реагування на 
надзвичайні події та рятування людей, 
забезпечення повсякденної діяльності 
забезпечити підрозділи Г оловного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій 
області аварійно-рятувальним 
обладнанням: автономними 
електростанціями, електроболгарками, 
електроперфораторами, 
електровідбійниками, елекродискорізами, 
маслостанціями, гідроножицями, 
гідродомкратами, пневматичними 
компресорами, пневматичними 
подушками, пневматичними насадками

2021-
2025
роки

Департамент фінансів 
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування,
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 Розвиток
матеріально-
технічної бази
оперативно-
рятувальної
служби
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для усунення підтікання трубопроводів, 
газопроводів; спеціальним одягом та 
взуттям, спеціальними пожежними 
стволами, захисними шоломами, 
апаратами на стисненому повітрі, 
пожежними рукавами сучасними 
приладами радіаційної і хімічної розвідки 
та дозиметричного контролю, сучасними 
засобами індивідуального захисту , 
паливно-мастильними матеріалами, 
засобами підводного руху та технічного 
пошуку, комплектами гідроакустичного 
зв”язку, відеокамерами, фотоапаратами, 
проведення ремонтів пожежної, аварійно- 
рятувальної, спеціальної, інженерної 
техніки, яка відпрацювала встановлені 
терміни експлуатації.

22. 3 метою створення на території 
області “Системи 112”, оперативного 
реагування та якісного виконання 
оперативно -  рятувальними підрозділами 
області, завдань пов’язаних з рятуванням 
людей, ліквідацією пожеж та інших 
надзвичайних подій надати допомогу в 
побудові відомчої телекомунікаційної 
мережі , організації каналів прив’язки 
районних центрів служби до вузлів 
спеціальних служб та служб екстреного 
реагування, придбанні 20 комплектів 
стаціонарних, 120 комплектів 
автомобільних, 176 комплектів 
переносних УКХ радіостанцій діапазону 
400 -  470 Мгц (цифрових стандартів 
TETRA, DMR, АРСО 25 фаза 2), 4 
комплектів ретрансляторів , 1 КХ 
трансивера з блоком узгодження та 
антеною.

2021 -
2025
роки

Департамент
фінансів
облдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
Головне управління
Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

400,0 450,0 450,0 450,0 500,0 Розвиток 
матер. 
технічної 
бази ОРП ЦЗ 
області

23. Для забезпечення онлайн -  
трансляції відеосигналу з місця 
виникнення надзвичайної ситуації (події) 
для керівника ліквідації НС ,

2022
рік

Департамент
фінансів
облдержадміністрації,
органи

Обласний 
та місцеві 
бюджети

60,0 Оперативне
реагування
наН С
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оперативного складу (робочих груп ) 
штабу ліквідації НС, особовому складу 
задіяних ОРП ЦЗ області, спеціалізованих 
служб ЦЗ, проведення розвідки по зв’язку 
МОГ ГУ ДСНС області, надати допомогу 
в придбанні квадрокоптеру DJ І Phantom 
4.

місцевого 
самоврядування, 
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

24. Дня функціонування автоматизованих 
робочих місць, забезпечення надійного 
управління та організації взаємодії на 
місці виникнення НС, надати допомогу в 
модернізації (переобладнанні) 
пересувного пункту управління ГУ ДСНС 
України у Вінницькій області сучасними 
засобами зв’язку та інформатизації.

2021 -
2025
роки

Департамент
фінансів
облдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 Оперативне 
реагування 
на НС

25. Для організації та забезпечення 
відеоконференцзв’язку з комісіями ТЕБ 
таНС

(державною, обласною), 
Державним кризовим центром ДСНС, 
регіональним центром управління в НС та 
ситуаційними центрами органів місцевої 
влади , якісного прийому відомчих 
каналів зв’язку з мережі загального 
користування та ТМСП. надати допомогу 
в облаштуванні студії 
відеоконференцзв ’ язку Г оловного 
управління ДСНС України у Вінницькій 
області (кризовий центр) сучасним 
обладнанням

2021 -
2022
роки

Департамент
фінансів
облдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

100,0 100,0 Оперативне 
реагування 
на НС

26. Забезпечення проведення в 
загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах «Тижнів знань 
безпеки життєдіяльності».

2021-
2025
роки

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування

Місцеві
бюджети

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Забезпечення 
безпечної 
життєдіяльності 
дітей служби
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27. 3 метою попередження загибелі дітей під 

час пожеж та надзвичайних ситуацій та 'їх 
навчання правилам безпечної 
життєдіяльності, забезпечити щорічне 
проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю Дружин юних 
пожежників та Всеукраїнського збору- 
змагання «Школа безпеки».

2021-
2025
роки

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний 
та місцеві 
бюджети

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Забезпечення 
безпечної 
життєдіяльності 
дітей служби

28. Відповідно до Закону України «Про 
соціальну рекламу» виготовити та 
встановити довгострокові стенди-банери з 
попередження загибелі людей на виїздах з 
міст, селищ, у місцях масового 
перебування людей.

2021-
2025
роки

Райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування

Місцеві
бюджети

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки

ВСЬОГО КОШТІВ ПО ПРОГРАМІ: 25401,3 47281,3 28591,3 29811,3 30631,3


