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1. Здійснювати координацію діяльності 

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

2021-
2025
роки

Головне 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 програм 
та програм територіальних громад, 
спрямованих на підвищення рівня 
протипожежного захисту населених 
пунктів та об’єктів, забезпечення 
будівництва та реконструкції пожежних

2021-
2025
роки

Райдержадм ін істрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

Зменшення
кількості
пожеж,
травмування та 
загибелі людей 
на них

В.о.начальника ГУ ДСНС України
у Вінницькій області лег АНДРУЩЕНКО
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депо, відповідно до вимог нормативно- 
правових актів

4. Створення та забезпечення 
функціонування підрозділів місцевої 
пожежної охорони в 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

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 
обл держадм іністрації, 
Вінницьке обласне 
управління лісового та 
мисливського

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
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сигналізації, системи керування 
евакуюванням ( в частині оповіщення про 
пожежу і покажчиків напрямку 
евакуювання), системи пожежогасіння, 
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

господарства, 
Вінницьке обласне 
комунальне 
спеціалізоване 
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, 
засоби масової 
інформації

Вкладень 
коштів не 
потребує

Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки

В.о.начальника ГУ ДСНС Ук|5аши
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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, 
Головне управління 
Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій 
області

Місцеві
бюджети

500,0 1200,0 1200,0 400,0 200,0 Забезпечення 
протипожеж
ного захисту 
населених 
пунктів області

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 
облдержадм іністрації, 
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 
облдержадм і н істрації

Обласний
бюджет

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

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
новозбудован их 
об’єктів області
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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 
людей у місцях масового перебування 
людей.
Виготовити листівки на протипожежну 
тематику.

2021-
2025
роки

Райдержадм іністрації, 
органи місцевого 
самоврядування

Місцеві
бюджети

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки

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

Райдержадм іністрації, 
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 “Т ижнів знань 
безпеки життєдіяльності ”

2021-
2025
роки

Департамент освіти і 
науки
облдержадм і н і страції, 
райдержадм і н і стра ції, 
органи місцевого 
самоврядування

Вкладень 
коштів не 
потребує

Забезпечення 
безпечної 
життєдіяль
ності дітей
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(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

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,
організа
цій

Виявлення
загрози
надзвичайних
ситуацій на
ранніх стадіях їх
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

Департамент фінансів
облдержадм і ністрац і ї, 
Головне управління 
Державної служби 
У країни з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний
бюджет

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 
облдержадм і ністрації, 
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний
бюджет

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

В.о.начальника ГУ ДСЦ£гУкраїнй
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21. 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, ел е ктробол гаркам и. 
електроперфораторам и, 
електровідбійниками, елекродискорізами, 
маслостанціями, гідроножицями, 
гідродомкратами, пневматичним и 
компресорами, пневматичними 
подушками, пневматичними насадками 
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.

2021-
2025
роки

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

Обласний
бюджет

600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 Розвиток
матеріально-
технічної бази
оперативно-
рятувальної
служби

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

2021 -
2025
роки

Департамент
фінансів
облдержадміністрації, 
Г оловне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій

Обласний
бюджет

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

В.о.начальника ГУ ДСНС України——
у Вінницькій області ^ ^ ^ ^ О л е г  АНДРУЩЕНКО



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

у Вінницькій області

23. Для забезпечення онлайн -  трансляції 
відеосигналу з місця виникнення 
надзвичайної ситуації (події) для 
керівника ліквідації НС, оперативного 
складу (робочих груп ) штабу ліквідації 
НС, особозому складу задіяних ОРП ЦЗ 
області, спеціалізованих служб ЦЗ, 
проведення розвідки по зв’язку МОГ І У 
ДСНС області , надати допомогу в 
придбанні квадрокоптеру DJ І Phantom 4.

2022
рік

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

Обласний
бюджет

60,0 Оперативне 
реагування 
на НС

24. Для 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. 
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

Обласний
бюджет

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

25. Для організації та забезпечення 
відеоконференцзв’язку з комісіями ТЕБ 
та НС (державною, обласною), 
Державним кризовим центром ДСНС, 
регіональним центром управління в НС та 
ситуаційними центрами органів місцевої 
влади, якісного прийому відомчих каналів

2021 - 
2022 
роки

Департамент
фінансів
облдержадм іністрації, 
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій

Обласний
бюджет

100,0 100,0 Оперативне 
реагування 
на НС



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
зв’язку з мережі загального користування 
та ТМСП. надати допомогу в 
облаштуванні студії 
відеоконференцзв’язку Головного 
управління ДСНС України у Вінницькій 
області (кризовий центр) сучасним 
обладнанням

у Вінницькій області

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

2021-
2025
роки

Департамент освіти і 
науки
облдержадм і н і страції,
райдержадм і ні страції,
органи
місцевого
самоврядування

Місцеві
бюджети

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Забезпечення 
безпечної 
життєдіяльності 
дітей служби

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
облдержадм і н і страції, 
райдержадміністрації.
Головне управління 
Державної служби 
України з
надзвичайних ситуацій 
у Вінницькій області

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

Райдержадм і н і страції,
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 285913 29811,3 30631,3

В.о.начальника ГУ ДСНОУкрнїПи 
у Вінницькій області ДРУІДЕНКО



Результативні показники Програми

Додаток 2 до Програми

№
з/п

Н
аз

ва
по

ка
зн

ик
ів

О
ди

ни
ці

 в
им

ір
у І етап виконання програми II етап 

(202_ - 
20_ .р.)

II етап 
(202 - 
20_р.р.)

Всього за 
період дії 
програми 
(або до 
кінця дії 
програми)

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 І 3 | 4 І 5 6 7 8 9 10 11
Показники ніродукту програми

І. Створення та 
забезпечення 
функціонування 
підрозділів місцевої 
пожежної охорони

шт. 2 2 3 4 4 15

2. Придбання
спеціальної пожежної, 
аварійно-рятувальної 
техніки, аварійно- 
рятувальних 
автомобілів швидкого 
реагування та

шт. 1 1 1 1 1 5

В.о.начальника ГУ ДСНС
у Вінницькій області Олег АНДРУЩЕНКО



піротехнічного
автомобіля
Реконструкція
пожежних депо та
комплектування
навчально-
тренувальним
обладнанням

шт. 1 1 1 3

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

% 100 100 100 100 100 100

Підвищення рівня 
захищеності сільських 
населених пунктів та 
об’єктів аграрного 
сектору
(кількість місцевих 
пожежних команд, 
центрів безпеки, які 
планували 
створити/створено)

% 100 100 100 100 100 100

В.о.начальника ГУ ДСНС
у Вінницькій області 0лег АНДРУЩЕНКО



Забезпечення 
пожежної безпеки 
соціально значущих 
об’єктів з масовим 
перебуванням людей у
ВІДПОВІДНІСТЬ д о

належного рівня 
пожежної безпеки 
(заплановані 
перевірки/ проведені 
перевірки)

% 100 100 100 100 100 100

Показники якості програми
Кількість врятованих 
осіб в порівнянні 3
аналогічним періодом
( 2016-2020 роки)

% 100 100 100 100 100 100

Кількість врятованих 
будівель, споруд в 
порівнянні 3 
аналогічним періодом 
(2016-2020 роки)

% 100 100 100 100 100 100

В.о. начальника ГУ ДСНС 
України у Вінницькій області


