
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №66

26 лю того__2021 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, висновки постійних комісій обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету, з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, 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.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань економіки фінансів та бюджету (Якубович Г.А.) та з 
питань будівництва, комунального Цмайна,/ транспорту та розвитку 
інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
,до рішення 5 сесії обласної Ради 

8 скликання 
від 26 лютого 2021 р. № 66

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

2. Визначення проблем, на розв'язання 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.
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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 
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.

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, устаної ’ ' ' жавчої влади та

3. Мета Програми

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем

5. Завдання (пріоритетні напрями) Програми



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:

- 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 ЗО 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.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

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.
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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

Перший заступник
голови обласної Ради Володимир КІСТІОН


