УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я
26 лютого

2021 р.

№65
^ сесія 8 скликання

Про виконання 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»
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, висновки постійних комісій обласної Ради з питань економіки,
фінансів та бюджету, будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Інформацію про виконання 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» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.), з
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку
інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

\

Додаток
до рішення 5 сесії обласної Ради
8
скликання
від 26 березня 2021 року № 65

Інформація про виконання 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 2016-2020 роки
Найменування головного розпорядника коштів програми: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
Найменування відповідального виконавця програми: Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
Найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження: рішення 4 сесії обласної Ради
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 42 «Про Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та о б ’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області на 2016-2020 роки»____________________________________________________________________
№
Назва, зміст заходу/напрям
Досягнуті
Запланований результат
Назва,зміст заходу/
з/п
діяльності
результати
напрям діяльності
1. Здійснювати
координацію Підвищення
ефективності
Під час
проведення Посилення взаємодії
діяльності
органів управління в сфері цивільного перевірок
органами
стану з
виконавчої
влади
щодо захисту
влади
пожежної та техногенної виконавчої
забезпечення
забезпечення
безпеки об’єктів органів щодо
протипожежного
захисту
та
виконавчої
влади пожежної
об’єктів та територій
техногенної безпеки
співробітниками
органів
Головного
управління об’єктів
надаються
методичні виконавчої влади
рекомендації
щодо
забезпечення
протипожежного захисту
об’єктів
та
території

2. Створення
та
функціонування
служб
пожежної
безпеки
в
апаратах органів виконавчої
влади, на підприємствах, в
установах та організаціях

Забезпечення
пожежної
безпеки в апаратах органів
виконавчої
влади
на
підприємствах, в установах та
організаціях

3. Ведення щорічної державної Запобігання
пожежам
статистичної звітності про загибелі людей на них
кількість
пожеж
та
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного
характеру

та

області
Під час проведення
перевірок
стану
пожежної та техногенної
безпеки об’єктів органів
виконавчої
влади,
підприємств
та
організацій відповідно до
ст.
55
Кодексу
цивільного
захисту
України
працівники
Головного управління в
приписах до виконання
пропонували
заходи
щодо створення служб
пожежної
безпеки,
добровільної
пожежної
охорони
в
населених
пунктах
на
території
області.
Впродовж
поточного
періоду співробітниками
Головного
управління
вівся облік пожеж та їх
наслідків на території
області. Так, на території
області за період з 2016
по 2020 рік зареєстровано
342 пожежі на об’єктах
підконтрольних органам
державного
нагляду

Створення
та
функціонування
служб
пожежної
безпеки в апаратах
органів
виконавчої
влади,
на
підприємствах,
в
установах
та
організаціях

Аналіз
причин
та
умов
виникнення
пожеж, оцінка стану
пожежної
безпеки
населених пунктів та
об ’єктів на території
області
сприяло
визначенню основних
напрямків
профілактичної
роботи
з
метою

4. Ретельне
розслідування Запобігання
пожежам
кожної
пожежі
на загибелі людей на них
підвідомчих
об ’єктах,
притягнення
до
відповідальності
винних
осіб та вжиття запобіжних
заходів

(контролю)
у
сфері
пожежної та техногенної
безпеки (в тому числі:
2016 рік -44 пожежі;
2017 рік -90 пожеж;
2018 рік -79 пожеж;
2019 рік- 71 пожежа;
2020 рік -58 пожеж.)
Відповідно
до
статистичних
даних
проводились
заходи
щодо покращення стану
пожежної
безпеки
населених
пунктів
та
об ’єктів області.
та
Інспекторський склад
Головного управління в
складі
слідчооперативних груп органів
Національної
поліції
здійснював
ретельне
розслідування
кожної
пожежі, яка виникла на
об’єктах підконтрольних
органам
державного
нагляду (контролю) у
сфері
пожежної
та
техногенної безпеки.
Матеріали по даних
пожежах були направлені
за належністю до органів

зменшення кількості
пожеж, загибелі та
травмування
людей
на них.

Проведення
заходів
щодо
покращення
стану
пожежної
безпеки
на
підвідомчих об’єктах
з врахуванням аналізу
причин та умов, які
сприяли виникненню
пожеж на об’єктах
підконтрольних
органам державного
нагляду (контролю) у
сфері пожежної та
техногенної безпеки.

Національної поліції для
встановлення
винних
осіб
та
подальшого
прийняття
процесуальних рішень.
5. Створення та забезпечення Оперативне
реагування
на
Ініційовано підписання
функціонування підрозділів пожежі
та
надзвичайні розпорядження
Г олови
місцевої пожежної охорони ситуації
Вінницької
ОДА
від
в населених пунктах області,
30.09.2016 року №711
що розташовані на значній
«Про
організаційні
відстані
від
підрозділів
заходи щодо створення
державної
пожежної
та утримання підрозділів
охорони
місцевої
пожежної
охорони».
Щороку
комісією ТЕБ та НС
розглядається
питання
«Щодо
створення
та
належного
утримання
підрозділів
місцевої
пожежної охорони».
В результаті проведеної
роботи було створено 8
місцевих
пожежних
команд та 2 центри
безпеки, а саме:
в липні 2017 р. на
території
Жданівської
територіальної громади
Хмільницького
району
створено центр безпеки;
в травні
2018 р. на

Скорочено
час
оперативного
реагування на пожежі
та
надзвичайні
ситуації,
збережено
матеріальні цінності
та життя громадян.

території
Мурованонуриловецького
району
Снітківською
сільською
радою
створено МПК
в червні 2018 року на
території Бершадського
району
Г олдашівською
сільською
радою
створено МПК;
в листопаді 2018 року в
селі Кунка Кунківської
ОТГ створено МПК;
в квітні 2019 р. на
території
Г айсинського
району
в
с.
Гранів
створено МПК;
в липні 2019р.
на
території
Г айсинського
району
с.
Зятківці
створено МПК;
в вересні 2019 в селі
Глухівці
Глухівецькіої
ОТГстворено МПК;
на
території
Г айсинського
району
Степашківської сільської
ради,
Губницької
сільської
ради
також
створено МПК;
в серпні 2020 році

6. 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

7. Організувати

згідно

із

території Чернівецького
району
Бабчинецькою
ОТГ
створено
центр
безпеки, який збудовано
за кошти Державного
фонду
регіонального
розвитку
та
кошти
місцевого бюджету( 10%).
На
створення
та
утримання вищевказаних
підрозділів за звітний
період було виділено 3
місцевих бюджетів кошти
в сумі 11 млн.993 тис. 300
грн.
Забезпечення протипожежного
Співробітниками
захисту
населених
пунктів Головного управління та
області
підпорядкованих
підрозділів СПІЛЬНО
3
комунальним
підприємством
«Вінницяводоканал
та
іншими
суб’єктами
господарювання
відремонтовано
23
непридатних пожежних
гідранти, 8 водоймищ, 12
водонапірних башт для
забирання
води
пожежною технікою.
Запобігання
реалізації
Співробітниками

Покращення
технічного
стану
джерел зовнішнього
протипожежного
водопостачання
та
стану їх утримання,
що
сприяє
підвищенню
протипожежного
захисту
населених
пунктів області.

Очищення ринку від

законодавством проведення несертифі кованої
періодичного
контролю протипожежної продукції
продукції, що реалізується
через торгівельну мережу на
її
відповідність
вимогам
пожежної безпеки

8. Приведення в робочий стан
інженерного
обладнання
систем
протипожежного
захисту будинків підвищеної
поверховості, забезпечення
їх
належного
функціонування, створення
спеціалізованих дільниць з
ремонту
та
технічного

Головного управління та
підпорядкованих
підрозділів проводилися
щорічні
перевірки
характеристик продукції,
а у разі якщо були
підстави
вважати, що
продукція є небезпечною,
становить ризик та/або не
відповідає встановленим
вимогам, відбирали такі
зразки
продукції
та
перевіряли
її
відповідність
вимогам
пожежної
безпеки,
забезпечували
проведення
експертизи
(випробування).
За
результатами
перевірок
винні особи притягалися
до
адміністративної
відповідальності.
Забезпечення протипожежного
Головним управлінням
захисту жителів
здійснювався постійний
моніторинг
стану
пожежної та техногенної
безпеки
будинків
підвищеної поверховості,
дане
питання
систематично виносилось
на засідання комісій з

небезпечної продукції
(піротехнічного
призначення) , що
значно
підвищує
рівень
захисту
споживачів
від
небезпечних товарів
(піротехнічного
призначення)
та
захист бізнесу від
недобросовісних
конкурентів,
що
порушують правила
безпеки
при
виробництві
для
отримання
конкурентної
переваги
через
зменшення витрат

Здійснено
інфор
мування
компе
тентних
органів
влади
щодо
необхідності вжиття
заходів спрямованих
на
приведення
будинків підвищеної
поверховості,
що

обслуговування цих систем

техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних
ситуацій м. Вінниця та
Вінницької області. Так,
рішенням
виконавчого
комітету
Вінницької
міської
ради
від
27.10.2017 року № 900
схвалено внесення змін
до
Програми
реформування, розвитку
та утримання житловокомунального
господарства м. Вінниці
на
2012-2017р.р.,
затвердженої рішенням
міської
ради
від
25.11.2011р. № 523 зі
змінами та викладено
назву
програми
в
наступній
редакції:
«Програма
реформування, розвитку
та утримання житловокомунального
господарства м. Вінниці
на
20122018рр.».
Рішенням
Вінницької міської ради
від 28.09.2018 р. №1350
«Про______ затвердження

розташовані
на
території області, у
відповідність
до
вимог законодавству
у сфері техногенної
та пожежної безпеки,
необхідність
плану
вання та виділення
коштів
на
влаш
тування, відновлення
та
приведення
в
працездатний
стан
систем
проти
пожежного
захисту
даних будинків.
За
результатами
взаємодії з міськими
органами
влади
розроблено
та
затверджено Програ
ми
розвитку
та
утримання житловокомунального
господарства
м.
Вінниці,
до
яких
включено питання по
приведенню
в
робочий
стан
інженерного
обладнання
систем
протипожежного

9. 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

Програми розвитку та
утримання
житловокомунального
господарства м. Вінниці
на 2019-2024 рр.», було
затверджено
Порядок
проведення капітального
ремонту
багатоквар
тирних
житлових
будинків
та
об’єктів
благоустрою прибудинкових
територій
м.
Вінниця.
Забезпечення
пожежної
На базі
навчального
безпеки
на
підприємствах, пункту
аварійно
установах та організаціях
рятувального
загону
спеціального
призна
чення
Головного
управління
впродовж
поточного
періоду
пройшли
навчання та
підвищили
свій
кваліфікаційний рівень за
напрямом
пожежної
безпеки 403 особи, серед
них
63
працівники
місцевої
пожежної
охорони, 340 посадових
осіб
підприємств,
установ, організацій, їх
структурних підрозділів,

захисту
будинків
підвищеної
поверховості.

Забезпечення
виконання
вимог
пожежної
та
техногенної безпеки,
що
призвело
до
зменшення кількості
виникнення надзви
чайних ситуацій на
території області, а
також мінімізації їх
наслідків

10 Проводити для працівників
органів виконавчої влади та
місцевого
самоврядування
щорічні наради, семінари,
огляди та конкурси з питань
забезпечення техногенної та
пожежної безпеки

які виконують обов’язки,
пов’язані
із
забез
печенням техногенної та
пожежної
безпеки
об’єктів.
Забезпечення
пожежної
Проводилися засідання
безпеки в органах виконавчої постійних комісій усіх
влади
рівнів
з
питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій, де розглядалися
планові питання, а також
виносились
проблемні
питання, які виникали на
тій чи іншій території.
Так,
станом
на
сьогоднішній день, за
звітній
період,
зазначеними
комісіями
розглянуто понад 2000
питань із прийняттям
відповідних рішень.
Також, щорічно під час
проведення
перевірок
місцевих
ланок
територіальної
підсистеми
єдиної
державної
системи
цивільного
захисту
розглядалися проблемні
питання
щодо

Посилення взаємодії
органів
системи
ДСНС з органами
місцевого
самоврядування
та
місцевими органами
виконавчої
влади
щодо
забезпечення
пожежної
та
техногенної безпеки
на території області,
яке
сприяло
забезпеченню
виконання
вимог
пожежної
та
техногенної безпеки,
що
призвело
до
зменшення кількості
виникнення надзви
чайних ситуацій на
території області, а
також мінімізації їх
наслідків.

забезпечення
пожежної
та техногенної безпеки, а
також
вирішувалися
шляхи їх усунення.
В
усіх
навчальних
безпечної
11 Забезпечити проведення в Забезпечення
закладах області спільно
загальноосвітніх
та життєдіяльності дітей
з управліннями освіти
дошкільних
навчальних
двічі на рік проводилися
закладах
“Тижнів
знань
Тижні
знань
безпеки
безпеки життєдіяльності ”
життєдіяльності. Під час
таких занять, діти та
підлітки відпрацьовували
практичні дії на випадок
виникнення
надзвичайних ситуацій.
Зокрема,
підростаюче
покоління
засвоювало
вміння
надавати
домедичну допомогу, а
також,
як
діяти
у
стресових ситуаціях.
безпечної
12 3
метою
попередження Забезпечення
загибелі дітей під час пожеж життєдіяльності дітей
та надзвичайних ситуацій та
їх
навчання
правилам
безпечної життєдіяльності,
забезпечити
щорічне
проведення обласного етапу
всеукраїнського фестивалю
дружин юних пожежників та

Особлива
увага
приділялась
навчанню
дітей правилам безпеки
життєдіяльності у вигляді
конкурсів, змагань та
вікторин:
Щороку, за
сприяння органів влади,
управлінь
освіти
та
культури,
у
школах

Обізнаність
підростаючого
покоління
3
правилами пожежної
безпеки,
отримання
навиків
індиві
дуального та колек
тивного поводження в
надзвичайних
ситуаціях
різного
характеру та ступеня
складності,
що
зменшило
ймовір
ність
виникнення
надзвичайних
ситуацій за участю
дітей
та
дитячий
травматизм
Обізнаність
підростаючого
покоління
3
правилами пожежної
безпеки,
отримання
навиків
індиві
дуального
та
колективного повод
ження
в
надзви-

Всеукраїнського
зборузмагання «Ш кола безпеки»

додаткові
13 Визначити
джерела
та
механізми
фінансового і матеріальнотехнічного
забезпечення
підрозділів
пожежної
охорони
за
рахунок
позабюджетних,
спон
сорських коштів, шляхом
виділення підприємствами,
господарствами, суб’єктами
підприємницької діяльності
благодійної
допомоги
будівельними,
пальномастильними
матеріалами,

проводилися
Всеукраїнський
фестиваль дружин юних
пожежників
(шкільний,
районний, кущовий та
обласний
етапи),
конкурси
«Школа
безпеки», «Ш кільна ліга
безпеки»,
а
також
систематично
прово
дилися Дні відкритих
дверей та екскурсії до
пожежно-рятувальних
підрозділів і до Музею
пожежно-рятувальної
служби
Головного
управління.
Впродовж 2016 - 2020
Розвиток
матеріальнотехнічної бази оперативно- років за рахунок коштів
спеціального фонду, які
рятувальної служби
надходили від надання
платних протипожежних
послуг,
а
також
за
рахунок
надання
підприємствами,
господарствами,
суб’єктами
підприємницької
діяльності
благодійної
допомоги відповідно до
чинного
законодавства

чайних
ситуаціях
різного характеру та
ступеня
складності,
що
зменшило
ймовірність
виник
нення надзвичайних
ситуацій за участю
дітей
та
дитячий
травматизм.

Покращення матері
ально-технічної бази
оперативно-рятувальної служби області
підвищило
рівень
оперативного
реагування
та
якісного
виконання
пожежно-рятуваль
ними
частинами
області
завдань,
пов’язаних
із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та

запчастинами,
сільськогосподарською
продукцією, а також на
одержання
платних
протипожежних
послуг
відповідно
до
чинного
законодавства

будівництва, Попередження
14 Замовникам
реконструкції,
технічного самовільного
переоснащення
та реконструкції,

Головним
управлінням
отримано:
благодійної допомоги у
розмірі
12 млн
873
тис.400 грн;
(2016 рік - 670 тис. 500
грн;
2017 рік - 1 млн 447
тис. 600 грн;
2018 рік -3 млн 174 тис.
800 грн;
2019 рік -3 млн 374 тис.
600 грн;
2020 рік - 4 млн 205
тис. 900 грн)
оплати протипожежних
послуг у розмірі 27 млн
65 тис. 800 грн
(2016 рік - 4 млн 372
тис. 300 ф н ;
2017 рік - 4 млн 947
тис. 400 грн;
2018 рік -5 млн. 775
тис. 800 грн;
2019 рік - 6 млн 813
тис. 900 грн;
2020 рік-5 млн 156 тис.
400 грн)
випадків
Головним управлінням
будівництва, налагоджено співпрацю з
технічного архітектурно-

інших
подій

надзвичайних

Виявлення
та
усунення проектних
відхилень
від

капітального
ремонту переоснащення
та містобудівними
радами державних
будівель
та
споруд, капітального ремонту будівель при
Управлінні будівельних норм та
в
частині
незалежно
від
форм і споруд
містобудування
та правил
та
власності
та
джерел
архітектури
Вінницької пожежної
фінансування до початку
обласної
державної техногенної безпеки
проведення
будівельноадміністрації
та на етапі проектування
з метою забезпечення
монтажних робіт на об’єктах
відповідному
віднесених до IV та V
департаменті Вінницької безпечного
категорії
складності
міської ради у частині експлуатування
надавати
на
розгляд
розгляду
містобудівної будівель та споруд
проектно-кошторисної
документації.
Зокрема за 2016 рік
документації
на
відповідність нормативним
було прийнято участь у
актам
з
пожежної
та
20
архітектурнотехногенної безпеки
містобудівних радах та
підготовлено
47
висновків, за 2017 рік
було прийнято участь у
17
архітектурно-містобудівних
радах
та
підготовлено 75 виснов
ків, за 2018 рік було
прийнято участь у 22
архітектурно-містобудів
них
радах
та
підготовлено
122
висновків, за 2019 рік
було прийнято участь у
18 архітектурно-містобу
дівних
радах
та
підготовлено
107

висновків та за 2020 рік
було прийнято участь у 8
архітектурно-містобудів
них
радах
та
підготовлено 32 виснов
ки.
За результатами участі
в архітектурно-містобу
дівних радах на стадії
проектування об’єктів та
будівель було усунуто
ряд недоліків пожежної
та техногенної безпеки,
що могли мати місце вже
після здачі останніх до
експлуатації
Співробітниками
Головного управління на
постійній
основі
проводилась робота по
співпраці з експертами
пожежної та техногенної
безпеки
щодо
проведення
належної
експертизи
проектної
документації.
Також, згідно річних
планів
перевірок
проводилися
заходи
державного
нагляду
(контролю) за дотриман-

ня норм та правил у
частині
пожежної
та
техногенної
безпеки
об’єктів
нового
будівництва
Розвиток
та
зміцнення
Забудовниками
матеріально-технічної
бази (замовниками) впродовж
оперативно-рятувальної
2016-2020
років було
служби
прийнято
фінансову
(пайову)
участь
в
розвитку інфраструктури
населених
пунктів
у
відповідності до чинного
законодавства України

15 Забудовникам (замовникам)
та проектним організаціям,
незалежно
від
форм
власності,
відомчої
належності
та
джерел
фінансування, за винятком
об’єктів, що споруджуються
за рахунок бюджетів всіх
рівнів,
в
проектнокошторисній
документації
на
нове
будівництво,
реконструкції, розширення,
капітальний
ремонт
та
переоснащення
об’єктів
виробничого,
адміністративного,
соціально-побутового
та
житлового
призначення
передбачати витрати для
пайової
участі
всіх
учасників
інвестування
будівництва в розвитку та
зміцненні
матеріальнотехнічної бази оперативнорятувальної служби
широке Навчання населення правилам
16 Забезпечити

Співробітниками

Зміцнення
матеріальнотехнічної
бази
оперативнорятувальної служби
області за рахунок
виділення коштів 3
місцевих бюджетів

Підвищення

висвітлення
в
засобах пожежної безпеки
масової
інформації
проблемних
питань
техногенної та пожежної
безпеки, положень Кодексу
цивільного захисту України.

17 Розробити та організувати
виконання
перспективних
план-заходів щодо суттєвого
покращання
протипожежного
захисту
лісів
(забезпечення

Головного
управління
проводилась
постійна
робота по висвітленню в
засобах
масової
інформації
проблемних
питань техногенної та
пожежної безпеки.
Також,
з
метою
проведення
профілактично-роз’ясню
вальної за напрямком
техногенної та пожежної
безпеки,
активно
використовувались
внутрішні
радіовузли
ринків,
вокзалів,
супермаркетів та інших
об’єктів
з
масовим
перебуванням населення.
Щороку через засоби
масової
інформації
оприлюднювалось
близько
1,4
тисячі
матеріалів
на
проти
пожежну тематику.
Забезпечення протипожежного
Затверджено
мобілі
захисту лісів
заційно-оперативні плани
гасіння
лісових
пожеж,якими
передба
чено залучення сил та
засобів
підприємств,

обізнаності населення
за
напрямком
пожежної
та
техногенної безпеки,
що дало можливість
попередити
виникнення
надзвичайних
ситуацій, зменшити
рівень травмування та
загибелі людей під
час пожеж та інших
надзвичайних
ситуацій
різного
характеру та ступеню
ризику.

Налагоджена
постійна взаємодія з
лісогосподарськими
підприємствами
області та іншими
службами цивільного

необхідної
кількості
пожежної техніки, засобів
зв’язку,
виконання
протипожежних інженернотехнічних заходів в лісових
масивах,
проведення
агітаційно-роз’яснювальної
роботи)

організацій, розміщених
поблизу лісових урочищ,
розроблено
щорічні
плани заходів
щодо
захисту
лісів
на
пожежонебезпечний
період,
комплексний
план
дій
лісогосподарських
підприємств управління
на випадок виникнення
лісових
пожеж,
затверджено Інструкцію
про порядок взаємодії
пожежно-рятувальних
підрозділів
Г оловного
управління
ДСНС
України у Вінницькій
області та Вінницьким
обласним
управлінням
лісового та мисливського
господарства при гасінні
лісових пожеж. Також, за
період 2016-2020 років
лісогосподарськими
підприємствами області,
влаштовано
2443
км
мінералізованих
смуг,
проведено
догляд
за
створеними
раніше
мінералізованими________

захисту, що сприяло
покращенню
протипожежного
стану лісових масивів
на
території
Вінницької області

18 Створення

і

смугами в обсязі 5095 км,
перекрито
1212
позапанових в ’їздів
в
лісові масиви, вздовж
доріг та біля лісових
масивів виставлено 254
плакати та аншлаги, які
містять інформацію щодо
необхідності обережного
поводження з вогнем у
лісі та відповідальності
за порушення
правил
пожежної безпеки.
Співробітниками
Головного
управління
спільно з працівниками
державної
лісової
охорони
постійно
проводилась
роз’яснювальна робота з
населенням щодо захисту
лісів від пожеж. Так, за
поточний
період
організовано
187
виступів по радіо та
телебаченню,
опубліковано 245 статей
в газетах та журналах,
проведено 2046 лекцій і
бесід з населенням.
Реалізація
Співробітниками
обладнання Навчання населення правилам

заходів

необхідною
кількістю
наочної агітації кімнат по
навчанню
населення
правилам пожежної безпеки
при
ЖЕКах,
КРЕПах,
комбінатах,
комунальних
підприємствах, селищних і
сільських радах, утилізації
ртуті металевої, вилученої
під
час
демеркуризації
житлових та нежитлових
приміщень
установ
та
організацій
комунальної
власності
територіальної
громади району (міста) та з
місць
загального
користування
з
метою
виключення випадків понад
нормативного її зберігання
до
Закону
19 Відповідно
України
“Про
соціальну
рекламу”
виготовити
та
встановити
довгострокові
стенди-банери
з
попередження
загибелі
людей на виїздах з міст,
селищ, у місцях масового
перебування людей

техногенної
безпеки

і

пожежної Головного управління та
підпорядкованих
підрозділів
надавалась
методична допомога у
підготовці
та
виготовленні
наочної
агітації з урахуванням
сезонності і специфіки
розміщення
та
актуальності інформації,
яку необхідно донести до
населення.

Навчання населення правил
пожежної
безпеки
завдяки
наочної реклами (білборди,
ситілайти,
інформаційні
стенди, листівки)

Силами
особового
складу
служби
цивільного
захисту
Вінниччини організовано
встановлення
інформа
ційних стендів, розробку
ескізів для постерів в
залежності від сезонної
тематики для розміщення
на власних конструкціях
білбордів.
За звітний період з

щодо
забезпечення
безпеки
громадян,
підвищення
обізнаності населення
правилам
пожежної
та
техногенної
безпеки,
що
дало
можливість
зменшення
рівень
травмування
та
загибелі людей під
час пожеж та інших
надзвичайних
ситуацій
різного
характеру.

Підвищення
обізнаності населення
правилам
пожежної
та
техногенної
безпеки, що значно
зменшило
рівень
травмування
та
загибелі людей під
час пожеж та інших
надзвичайних
ситуацій
різного
характеру.

метою
забезпечення
20 3
техногенної та пожежної
безпеки
виробництв
проводити
технічне
переоснащення
та
впровадження
нових
пожежонебезпечних
виробів,
технологій
і
устаткування лише після
розгляду документації
в
органах державного нагляду
у сфері
техногенної та
пожежної безпеки

21 Забезпечити застосування у
виробничій та інших сферах
діяльності
тільки
сертифікованих будівельних
матеріалів та конструкцій, а
також
промислових
і
побутових
приладів
(опалювальні
прилади,
кондиціонери, вентилятори,
оргтехніка тощо), які мають

місцевих бюджетів
36 тис 300 грн - на
виготовлення
стендів,
біл-бордів було виділено
кошти на загальну суму
36 тис. 300 грн.
Співробітниками
Впровадження
пожежонебезпечних
виробів, Головного управління та
підпорядкованих
технологій
підрозділів
було
прийнято
участь
у
розгляді
інженернотехнічних рішень щодо
здійснення
протипожежних заходів
під
час
розробки
технічної документації ТУ
У
25.2-14307570034:2020
«Котельні
модульні
універсальні
КМУ-Т, КМУ-Г»
Забезпечення
пожежної
Співробітниками
безпеки у виробничій сфері
Головного
управління
згідно
затверджених
річних планів перевірок
проводились
заходи
державного
нагляду
(контролю)
за
дотримання
норм
та
правил
у
частині
пожежної та техногенної

Підвищення
рівня
безпеки
на
виробництві шляхом
здійснення контролю
відповідної
документації
на
технічне
переоснащення
та
впровадження
новітніх
пожежонебезпечних
виробів, технологій і
устаткування

Зниження попиту, а
відповідно
і
зменшення
не
сертифікованого
товару
на
ринку
України що підвищує
рівень безпеки при
експлуатації будівель,
споруд та обладнання
і зменшує
ризики

встановлені
показники
пожежної безпеки

22 3
метою
оперативного
реагування
та
якісного
виконання
пожежнорятувальними
частинами
області завдань, пов’язаних
із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та інших
надзвичайних
подій,
здійснювати придбання до
5-ти одиниць спеціальної
пожежної,
аварійнорятувальної
техніки,
аварійно-рятувальних
автомобілів
швидкого
реагування
та

безпеки об’єктів. Під час
даних
заходів
здійснювався
контроль
застосування
у
виробничій
та
інших
сферах діяльності тільки
сертифікованих
будівельних матеріалів та
конструкцій,
а також
промислових і побутових
приладів
(опалювальні
прилади, кондиціонери,
вентилятори, оргтехніка
тощо),
які
мають
встановлені
показники
пожежної безпеки.
Розвиток
матеріальноЗа
звітний
період
технічної бази оперативно- Головним управлінням за
рятувальної служби
кошти
обласного
бюджету придбано:
в
2016
році
спеціальний автомобіль Аварійно-рятувальний
автомобіль
швидкого
реагування АРА-Ш Р в
кількості 1 одиниця;
в
2017
році
спеціальний автомобіль Аварійно-рятувальний
автомобіль
швидкого
реагування АРА-Ш Р в

виникнення
надзвичайних
ситуацій.

Покращення
матеріальнотехнічної
бази
оперативнорятувальної служби
області
підвищило
рівень оперативного
реагування
та
якісного
виконання
пожежнорятувальними
частинами
області
завдань, пов’язаних із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та

піротехнічного
щорічно

автомобіля

23 3
метою
оперативного
реагування на надзвичайні
події та рятування людей,
забезпечення повсякденної
діяльності
забезпечити
підрозділи
Головного
управління
Державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій
у
Вінницькій
області
аварійно-рятувальним
обладнанням: автономними
електростанціями,
електроболгарками,
електроперфораторами,
електровідбійниками,
електродискорізами,
маслостанціями,

кількості 1 одиниця;
в
2018
році
спеціальну
аварійнорятувальна
машину
середнього
типу
швидкого
реагування
САРМ-С в кількості 1
одиниця;
в 2019 році- пожежнорятувальний автомобіль
- Автомобіль пожежний
першої допомоги АПД-2
в кількості 1 одиниця.
Розвиток
матеріальноЗа
звітний
період
технічної бази оперативно- Головним управлінням за
рятувальної служби
кошти
обласного
бюджету було придбано:
в 2018 році - паливномастильні матеріали в
кількості 17790 літрів;
проведено капітальний
ремонт двигуна ІМР-2М;
в 2019 році - паливномастильні матеріали в
кількості 32805 літрів

інших
подій

надзвичайних

Покращення
матеріальнотехнічної
бази
оперативнорятувальної служби
області
підвищило
рівень оперативного
реагування
та
якісного
виконання
пожежнорятувальними
частинами
області
завдань, пов’язаних із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та
інших надзвичайних
подій

гідроножицями,
гідродомкратами,
пневматичними
компресорами,
пневматичними подушками,
пневматичними
насадками
для
усунення
підтікання
трубопроводів,
газопроводів,
спеціальним
одягом,
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
матеріально24 У зв’язку із розширенням Розвиток
функцій,
покладених
на технічної бази оперативнопожежно-рятувальні
рятувальної служби
підрозділи
здійснити
реконструкцію,
перепланування та добудову
пожежних депо, проводити
оновлення
матеріальнотехнічної
бази
та

Впродовж 2016 - 2020
років за рахунок коштів
виділених з обласного
бюджету на виконання
Програми
поліпшення
техногенної та пожежної
безпеки
населених
пунктів та об’єктів усіх
форм власності, розвитку

Покращення
матеріальнотехнічної
бази
оперативнорятувальної служби
області, що в свою
чергу
підвищує
рівень оперативного
реагування
та

комплектування
сучасним
устаткуванням і навчальнотренувальним обладнанням
у відповідності до існуючих
вимог

інфраструктури
підрозділів
Державної
служби
України
з
надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області на
2016-2020
роки,
спеціального фонду, які
надходили від надання
платних протипожежних
послуг,
а
також
за
рахунок
надання
підприємствами,
господарствами,
суб’єктами
підприємницької
діяльності
благодійної
допомоги відповідно до
чинного
законодавства
пожежно-рятувальними
підрозділами
області
придбано:
з метою здійснення,
реконструкції
та
будівництва
будівель
пожежних
депо
будівельних
матеріалів
на у суму 5 млн 855 тис
.033,83 грн.;
пожежно-технічного
обладнання на суму З
млн 770 тис. 400,74 грн.

якісного
виконання
пожежнорятувальними
підрозділами області
завдань, пов’язаних із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та
інших надзвичайних
подій

Так, впродовж звітного
періоду
здійснено
реконструкцію
будівлі
пожежного депо в м.
Липовець, розпочато та
на
даний
час
продовжується
робота
щодо
реконструкції
пожежного
депо
в
м.Бершадь
(добудови
пожежного депо на два
виїзди з адміністративнопобутовими
приміщеннями), у 2020
році
на
території
пожежно-рятувального
підрозділу
м.Калинівка
розпочато
будівництво
навчально
тренувального
комплексу.
матеріальнометою
створення
на Розвиток
25 3
території області «Системи технічної бази оперативно112»,
оперативного рятувальної служби.
реагування
та
якісного
виконання
оперативнорятувальними підрозділами
області завдань, пов’язаних
із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та інших

У
відповідності
до
табелю належності та
потреб
підрозділів
в
засобах
зв’язку
для
створення
«Системи
112», було розроблено
загальну
потребу,
складено поетапний план
впровадження цифрового

На даний час на рівні
держави не прийнято
відповідних
нормативно-правових
актів,
щодо
функціонування
«Системи 112».
Тому кошти на її
створення
на

надзвичайних подій, надати
допомогу
в
побудові
транспортної
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 МГ ц, 4 комплектів
ретрансляторів, АТС типу
Panasonic KX-TDA200/600 16 комплектів, комп’ютерної
та оргтехніки
до
вимог Забезпечення
26 Приведення
пожежної безпеки шляхів протипожежного
евакуації,
автоматичних архівів
систем
протипожежного
захисту, систем оповіщення
людей
про
пожежу,
електрообладнання будівель
та споруд архівних відділів
райдержадміністрацій
та
міських рад

радіозв’язку
стандарту
ОМИ.,
та
подано
пропозиції по виділенню
коштів
для
закупівлі
засобів зв’язку.

території
області
впродовж поточного
періоду
не
виділялись.

Співробітниками
захисту
Головного управління
та
підпорядкованих
підрозділів
було
проведено
перевірки
організацій
з
питань
пожежної та техногенної
безпеки та цивільного
захисту на підвідомчих
об'єктах архівних установ
райдержадміністрацій та

Підвищення
рівня
пожежної
та
техногенної безпеки
об’єктів
архівних
відділів
райдержадміністрацій
та міських рад.

міських рад.
За
результатами
перевірок було вказано
на виявлені недоліки,
притягнуто
до
адміністративної
відповідальності винних
осіб, надано приписи на
усунення недоліків та
поінформовано
відповідні органи влади.
У програмах річних
фінансувань
органів
місцевого
самоврядування заплано
вано виділення коштів на
приведення
шляхів
евакуації, автоматичних
систем протипожежного
захисту,
систем
оповіщення,
електро
обладнання будівель та
споруд архівних відділів
райдержадміністрацій та
міських
рад
у
відповідність
до
встановлених
чинним
законодавством норм
Посилення взаємодії
Співробітниками
27 Привести у відповідність до Забезпечення протипожежного
в
школах, Головного управління та з органами місцевого
вимог діючих
норм
та захисту

правил пожежної безпеки,
шляхи евакуації в школах,
гуртожитках,
готелях,
лікувальних,
культурновидовищних
та
інших
закладах
з
масовим
перебуванням
людей,
здійснити перехід з пічного
опалення
на
центральне
шкіл-інтернатів,
дитячих
садків, лікарень, будинків
пристарілих та інвалідів.
Вжити заходів з обладнання
вказаних
об’єктів
установками
автоматичної
пожежної
сигналізації,
виведення
сигналів
від
систем
пожежної
автоматики
на
пульти
пожежного та техногенного
спостереження, підвищення
вогнестійкості будинків та
споруд шляхом оброблення
конструкцій
вогнетривким
розчином,
приведення
у
робочий стан димових і
вентиляційних каналів та їх
обслуговування.

гуртожитках,
готелях, підпорядкованих
лікувальних,
культурно- підрозділів
було
перевірки
видовищних та інших закладах проведено
(шкіл,
з
масовим
перебуванням організацій
гуртожитків,
готелів,
людей
лікувальних, культурновидовищних та інших
закладів)
з
масовим
перебуванням людей на
дотримання ними вимог
пожежної,
техногенної
безпеки та цивільного
захисту. За результатами
заходів
державного
нагляду (контролю) було
вказано
на
виявлені
недоліки, винних осіб
притягнуто
до
ад м ін істрат и в н ої
відповідальності, надано
приписи
на усунення
виявлених порушень.
Щодо об’єктів, де було
виявлено недоліки, які
могли стати причиною
пожежі
підготовлено
позови до судів щодо
зупинення
експлуатації
до
повного
усунення
недоліків.
За
результатами
перевірок

самоврядування
та
місцевими органами
виконавчої
влади
щодо
забезпечення
пожежної
та
техногенної безпеки
протипожежного
захисту в школах,
гуртожитках, готелях,
лікувальних,
культурно-видовищ
них
та
інших
закладах з масовим
перебуванням людей.
Як
результат,
у
програмах
річних
фінансувань місцевих
бюджетів
передба
чаються кошти на
обладнання вказаних
об’єктів установками
автоматичної
пожежної
сигналі
зації,
виведення
сигналів від систем
пожежної автоматики
на пульти пожежного
та
техногенного
спостереження,
підвищення
вогнестійкості

здійснено інформування
органів влади з метою
сприяння щодо виділення
коштів
для
усунення
виявлених недоліків.

28 Проведення інформаційно- Зменшення кількості пожеж
роз’яснювальної
роботи травмування та загибелі людей
щодо недопущення пожеж
на об’єктах та в населених
пунктах
області,
попередження травмування
та загибелі людей на них

Під
час
профілактичних відпрацювань
населених
пунктів
районними
підрозділами
постійно
розповсюджується
видавничо - друкарська
продукція.
Щорічний
тираж
друкарської
продукції
складав
приблизно
20
тис.
примірників. За звітний
період
з
місцевих
бюджетів на виготов
лення листівок сезонного
характеру
з
метою
профілактики
травму
вання та загибелі людей
під час пожеж та інших
надзвичайних
ситуацій
різного
характеру.

будинків та споруд
шляхом оброблення
конструкцій
вогнетривким
розчином,
приведення
у
робочий
стан
димових і вентиля
ційних каналів та їх
обслуговування.
Підвищення
обізнаності
населення,
зменшення кількості
пожеж
та
травмування людей,
під час пожеж та
інших надзвичайних
ситуацій.

29 3 метою здійснення заходів
щодо запобігання пожежам,
організації
їх
гасіння,
сприяння
і
надання
допомоги
пожежнорятувальним
підрозділам,
проведення роз’яснювальної
роботи серед населення, в
межах повноважень сприяти
створенню
та
функціонуванню
громадських організацій Добровільних
пожежних
дружин
як
громадських
формувань.

виділено кошти у сумі 14
тис. грн.
Зменшення кількості пожеж,
3 метою забезпечення
матеріальних
збитків, пожежної
безпеки
на
травмування та загибелі людей територіях
об’єднаних
на пожежах
територіальних громад і
населених
пунктів
районів
області
Головним
управлінням
спільно
з
органами
місцевого
самоврядування
здійснено
попереднє
визначення
необхідної
кількості
та
місць
дислокації
підрозділів
місцевих
пожежних
команд із урахуванням
віддаленості
населених
пунктів від пожежнорятувальних підрозділів
області. Керівництво та
співробітники Головного
управління
приймали
участь
на
сесіях
районних
(міських),
селищних та сільських
рад
з
ініціативою
розгляду питання щодо
створення
та
передбачення
в

Підвищення
рівня
оперативного
реагування
на
виконання
завдань,
пов’язаних
із
рятуванням
людей,
ліквідацією пожеж та
інших надзвичайних
подій, що в свою
чергу
призвело
до
зменшення кількості
пожеж, матеріальних
збитків, травмування
та загибелі людей на
пожежах на території
області

бюджетах
необхідного
обсягу
коштів
для
створення та належного
утримання
підрозділів
МЛО.
В
результаті
проведеної роботи було
створено
8
місцевих
пожежних команд та 2
центри безпеки, а саме:
в липні 2017 р. на
території
Ж данівської
територіальної громади
Хмільницького
району
створено центр безпеки;
в травні
2018 р. на
території
Мурованокуриловецького
району
Снітківською сільською
радою створено МПК;
в червні 2018 року на
території Бершадського
району
Голдашівською
сільською
радою
створено МПК;
в листопаді 2018 року в
селі Кунка Кунківської
ОТГ створено МПК;
в квітні 2019 р. на
території
Г айсинського
району
в
с.
Гранів
створено МПК;__________

в липні
2019р.
на
території
Гайсинського
району
с.
Зятківці
створено МПК;
в вересні 2019 в селі
Глухівці
Глухівецькіої
ОТГстворено МПК;
на
території
Гайсинського
району
Степаніківської сільської
ради,
Губницької
сільської
ради
також
створено МПК;
в серпні 2020 році
території Чернівецького
району
Бабчинецькою
ОТГ
створено
центр
безпеки, який збудовано
за кошти Державного
фонду
регіонального
розвитку
та
кошти
місцевого бюджету( 10%).

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
з/п

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень
виконання до
затвердженого
програмою (%)

/

2

3

4

5

6

7

1

Показники продукту

1.1

Створення та забезпечення тис. грн
функціонування
підрозділів
місцевої пожежної охорони

Аналіз
виділення
коштів
3
місцевих
бюджетів на
реалізацію
виконання
Програми

17500,00

11993,30

69%

1.2

Придбання

Кошторис
витрат

20000,0

10090,32

50%

Кошторис
витрат

7800,0

16714,24

214%

спеціальної тис. грн

пожежної,
аварійнорятувальної техніки, аварійнорятувальних
автомобілів
швидкого реагування
та
піротехнічного автомобіля
1.3

Забезпечення техногенної та
пожежної безпеки

ТИС. ф Н

1.4

Реконструкція пожежних депо тис. грн
та комплектування навчальнотренувальним обладнанням

Кошторис
витрат

2800,00

9625,44

343%

1.5

Створення «Системи 112»

тис. грн

Кошторис
витрат

2330,00

0,00

0%

1.6

Виготовлення стендів, біл- тис. грн
бордів, листівок сезонного
характеру
з
метою
профілактики травмування та
загибелі людей під час пожеж
та
інших
надзвичайних
ситуацій різного характеру.

Аналіз
виділення
коштів

300,00

51,30

17%

3

місцевих
бюджетів на
реалізацію
виконання
Програми

2.

2.Показники ефективності

2.1

Забезпечення
належного
рівня
протипожежного
захисту промислового сектору
економіки
(заплановані
перевірки/
проведені
перевірки)

%

Статистичні
звіти

9372

14264

152

2.2

Підвищення рівня захищеності
сільських населених пунктів
та об’єктів аграрного сектору

%

Статистичні
звіти

12

8

0,66

(кількість місцевих пожежних

команд, центрів безпеки, які
планували створити/створено)
2.4.

3.
3.1

Забезпечення
пожежної
безпеки соціально значущих
об’єктів
з
масовим
перебуванням
людей
у
відповідність до належного
рівня пожежної безпеки
(заплановані
перевірки/
проведені перевірки)
З.Показники якості

%

Статистичні
звіти

850

1090

Динаміка
збільшення/зменшення
кількості врятованих осіб в
порівнянні
з
аналогічним
періодом (2010-2015 роки)

%

Статистична
звітність

289

320

110

Врятовано будівель, споруд в
порівнянні
з
аналогічним
періодом ( 2010-2015 роки)

%

Статистична
звітність

3876

4304

111

Врятовано
матеріальних
цінностей під час ліквідації
пожеж та інших надзвичайних

%

Статистична
звітність

887556245

1345374700
грн

150

ситуацій
в
порівнянні
з
аналогічним періодом ( 20102015 роки)

128

Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими,
що затверджені програмою (по
кожному показнику)
3. Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів, не передбачених Програмою.
Протягом періоду дії програми Головним управління ДСНС України у Вінницькій області не проводились додаткові
заходи не передбачені програмою.
3.2. Стан фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;
Загалом з 2016 року по 2020 роки обсяг коштів виділених з обласного та місцевих бюджетів, передбачений на реалізацію
програми становить 48474,6 грн, що становить 83% від запланованого обсягу фінансування.
3.3. Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки
результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді;
Загалом за період реалізації програми співробітниками пожежно-рятувальних підрозділів області здійснено 66365
виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій, під час яких було врятовано 320 осіб, з них 37 дітей (на пожежах
- 109 осіб, з них 17 дітей; на водних об’єктах -86 осіб, з них 14 дітей; на ДТП-93 особи; на інших надзвичайних
ситуаціях - 32 особи, з них 6 дітей), матеріальних цінностей на загальну суму Імлрд.345 млн.374тис.700 грн, 4304 будівель,
споруд.
Аналізуючи стан виконання програми за звітний період, можна зробити висновок, що виконання заходів програми
виконується майже на запланованому рівні.
3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням
причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення).
Проблемні питання: як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють виникненню пожеж та загибелі
людей на них пов’язані із соціально-економічними загальнодержавними процесами, до яких слід віднести:
погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного, відомчого) фонду;
зменшення асигнувань на виконання необхідних протипожежних заходів ( проведення
вчасного ремонту
електромереж та систем опалення, очищення підвалів, горищ і т.інше);

неспроможність населення щодо оновлення внутрішньо-будинкових, квартирних ліній електромереж;
недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх попередження;
збільшення кількості окремих соціальних ф у п підвищеного ризику, та недостатня робота з ними органів місцевого
самоврядування.
Ш ляхи вирішення:
організація та проведення 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;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо недопущення загибелі людей на пожежах та в інших
надзвичайних ситуаціях, попередження травмування та загибелі людей на них із залученням засобів масової інформації,
волонтерських організацій, творчих спілок та громадськості;
робота органів
місцевого самоврядування
з особами так званої «ф уп и ризику», а саме одинокими та
пристарілими фомадянами, багатодітними родинами, інвалідами, особами, що зловживають спиртними напоями та
іншими щодо дотримання ними правил поводження в побуті, на водоймах, пожежної та техногенної безпеки;
робота щодо приведення в належний протипожежний стан об’єктів житлового фонду, підприємств, організацій
різних форм власності;
прийняття рішень в межах компетенції органами місцевого самоврядування щодо покращення стану пожежної та
техногенної безпеки на об’єктах різних форм власності, недопущення виникнення пожеж в екосистемах на відповідних
територіях.
3.5 Висновки та пропозиції щодо:
- впливу реалізації проф ам и на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
Реалізація проф ам и безпосередньо впливає на показники:
Реалізація проф ам и безпосередньо впливає на показники соціально-економічного розвитку та відповідає
основним цілям та пріоритетам Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020
року;
-

доцільності продовження виконання профами:

оскільки проф ам а є невід’ємною складовою не тільки системи забезпечення національної безпеки області, а ще й
економічної безпеки, що дозволяє забезпечити захист населення і територій у разі заф ози та виникнення пожеж та
інших надзвичайних ситуацій доцільно затвердити П роф ам у 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;
уточнення індикаторів ( показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел
фінансування, переліку виконавців, строків виконання:
не потребують.
Перший заступник голови обласної Ради

В. КІСТІОН

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 2016-2020 іюки
і метою оперативного реагування та якісного
виконання пожежно-рягувальними
частинами області завдань, пов'язаних із
рятуванням людей, ліквідацією пожеж та
інших надзвичайних подій, здійснювати
придбання до 5-ти одиниць спеціальної,
пожежної, аварійно-рятувальної техніки
аварійно-рятувальних автомобілів швидкого
реагування та піротехнічного автомобіля
шооічно

к*

державного бюджету

и

2500000

обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

V*

Обсяг кош тів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми

небюджетних джерел
державного бюджету

Зо

інших місцевих бюджетів

>©

небюджетних джерел
державного бюджету

Обсяг кош тів,
передбачений на
ф інансування заходів у
відповідному джерелі на
2016 рік (роки) з
урахуванням змін

-

1446000

обласного бюджету
Ф актично
профінансовано у
звітному році (роках)
інших місцевих бюджетів

и

небюджетних джерел
державного бюджету
1446000

обласного бюджету
Касові видатки у
звітному році (роках)
інших місцевих бюджетів

VI

небюджетних джерел

Оо

державного бюджету

>©

обласного бюджету

&

інших місцевих бюджетів
небюджетних джерел

Кредиторська
заборгованість у
звітному році (роках)

К)

державного бюджету

&

обласного бюджету
інших місцевих бюджетів

к»

Залиш ок
невикористаних
асигнувань

небюджетних джерел
Оч

3

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласних програм
у 2016 році

1450000

обласного бюджету

3 метою оперативного реагування на
надзвичайні події та ря гування людей,
забезпечення повсякденної діяльності
1 забезпечити підрозділи Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області аварійнорятувальним обладнання: автономними
електростанціями, електроболгарками,
електроперфораторами, елсктровідбійниками,
електродискорізами, маслостанціями,
гідроножиціями, гідродомкратами,
пневматичними компресорами,
пневматичними подушками, пневматичними
насадками для усунення підтікання
трубопроводів, газопроводів, спеціальним
одягом, 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
Всього

800000

ЗЗООООО

1450000

1446000

1446000

*»•

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 2016-2020 роки
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 до 5-ти одиниць спеціальної,
пожежної, аварійно-рятувальної техніки
аварійно-рятувальних автомобілів швидкого
реагування та піротехнічного автомобіля
ШОСІЧНО
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державного бюджету
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3000000
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'О

небюджетних джерел

О бсяг кош тів,
передбачений на
фінансування заходів у
відповідному джерелі на
2017 рік (роки) з
урахуванням змін

<а>

державного бюджету
2292000

обласного бюджету
Ф актично
профінансовано у
звітному році (роках)
інших місцевих бюджетів

и.

небюджетних джерел

І!

державного бюджету

•».

2292000

обласного бюджету
Эч
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К)

небюджетних джерел

Кредиторська
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звітному році (роках)

Залиш ок
невикористаних
асигнувань

к>
Оч
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Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласних програм
у 2017 році

2300000

обласного бюджету

О бсяг кош тів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми

3 метою оперативного реагування на
надзвичайні події та рятування людей,
забезпечення повсякденної діяльності
забезпечити підрозділи Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області аварійно1 рятувальним обладнання: автономними
електростанціями, електроболгарками,
електроперфораторам и, електровідбі й н и кам и,
електродискорізами, маслостанціями,
гідроножиціями, гідродомкратами,
пневматичними компресорами,
пневматичними подушками, пневматичними
насадками для усунення підтікання
трубопроводів, газопроводів, спеціальним
одягом, 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
Всього

1600000

4600000

2300000

2292000

2292000

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 2016-2020 роки
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 до 5-ти одиниць спеціальної,
пожежної, аварійно-рятувальної техніки
аварійно-рятувальних автомобілів швидкого
реагування та піротехнічного автомобіля
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урахуванням змін
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Пояснення шодо
розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласних програм
у 2018 році

2905920

обласного бюджету

О бсяг кош тів,
передбачений на
ф інансування заходу
згідно програми

3 метою оперативного реагування на
надзвичайні події та рятування людей,
забезпечення повсякденної діяльності
забезпечити підрозділи Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області аварійно1 рятувальним обладнання: автономними
електростанціями, електроболгарками,
електроперфораторами, електровідбійниками,
електродискорізами, маслостанціями,
гідроножиціями, гідродомкратами,
пневматичними компресорами,
пневматичними подушками, пневматичними
насадками для усунення підтікання
трубопроводів, газопроводів, спеціальним
одягом, 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
Всього

1600000

5600000

838786

836782

836782

3744706

3742702

3742702

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 2016-2020 роки
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 до 5-ти одиниць спеціальної,
пожежної, аварійно-рятувальної техніки
аварійно-рятувальних автомобілів швидкого
реагування та піротехнічного автомобіля
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Обсяг кош тів,
передбачений на
фінансування заходів у
відповідному джерелі на
2019 рік (роки) з
урахуванням змін
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обласного бюджету
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розбіжностей та
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Фінансування обласних програм
у 2019 році

3450000

обласного бюджету

3 метою оперативного реагування на
надзвичайні події та рятування людей,
забезпечення повсякденної діяльності
•забезпечиш підрозділи Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області аварійно1 рятувальним обладнання: автономними
електростанціями, електроболгарками,
електроперфораторами, електровідбійниками,
електродискорізами, маслостанціями,
гідроножиціями, гідродомкратами,
пневматичними компресорами,
пневматичними подушками, пневматичними
насадками для усунення підтікання
трубопроводів, газопроводів, спеціальним
одягом, 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
Всього

1800000

6800000

890000

890000

890000

4340000

4336400

4336400

