
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятдесят другої позачергової сесії шостого скликання 

 

        

11 вересня 2015 року              № 161 

 

 

Про схвалення та співфінансування  проекту „Придбання пожежного 

автомобіля для Пирятинської міської ради (об’єднаної)“ 

 

 

 Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 24.04.2015 № 80 „Питання підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку“, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за                             

№ 488/26933, керуючись висновками постійних комісій,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Схвалити проект „Придбання пожежного автомобіля для Пирятинської 

міської ради (об’єднаної)“ (додається). 

         2.  Передбачити в бюджеті Пирятинської міської ради (об’єднаної) на 2016 

рік кошти для співфінансування проекту в сумі 172,7 тис. грн., що становить            

10% від загальної суми проекту.  

 

 

 

 Міський голова                                                                               О.РЯБОКОНЬ 
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І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

 

Назва програми і проекту регіонального 

розвитку, що може реалізовуватися за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (далі – проект) 

Придбання пожежного 

автомобіля  для Пирятинської 

міської ради (об’єднаної) 

Заявник (найменування органу виконавчої 

влади АР Крим/місцевого органу 

виконавчої влади/органу місцевого 

самоврядування) 

Пирятинська міська рада 

(об’єднана)  

Тематичний напрям реалізації проекту  

Проект до плану заходів з 

реалізації Стратегії 

регіонального розвитку 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року № 385 та відповідної стратегії 

розвитку регіону, якому відповідає проект 

Державна стратегія 

ЦІЛЬ 3. Ефективне державне 

управління у сфері 

регіонального розвитку 

Завдання: Створення належних 

матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для 

зміцнення економічної бази 

розвитку територіальних 

громад 

Регіональна стратегія 

Завдання 1.4.2. Підтримка та 

стимулювання різних форм 

співробітництва територіальних 

громад 

Період реалізації проекту  2016 рік 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з 

державного фонду регіонального розвитку 

(далі - ДФРР), тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1554,3 - - 1554,3 

Обсяг співфінансування проекту з 

місцевого бюджету, тис. грн 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

172,7 - - 172,7 

Назва регіону, в якому реалізується проект Полтавська 

Назва району, в якому реалізується проект Пирятинський 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 

заявника 

Рябоконь Олексій Петрович 

Телефон, факс, e-mail заявника  тел./ факс (05358)-20581 

Email: pyriatyn_mr@ukr.net 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної особи за реалізацію проекту 

Міський голова м.Пирятин  

Рябоконь Олексій Петрович 



Телефон, факс, e-mail відповідальної особи 

за реалізацію проекту 

тел./ факс (05358) 20581 

Email: pyriatyn_mr@ukr.net 

 
 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 
 

І. Реєстраційна картка проекту с. 1 

ІІ. Зміст проекту с. 2 

ІІІ. Проект с. 3 

1. Анотація проекту с. 3 

2 Детальний опис проекту с. 4 

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с. 4 

2.2. Мета та завдання проекту с. 4 

2.3. Основні заходи проекту с. 4 

2.4. План - графік реалізації заходів проекту с. 5 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту  с. 5 

2.6. Інновації проекту с. 6 

ІV.  Бюджет проекту с. 6 

4.1. Загальний бюджет проекту с. 6 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с. 7 

4.3. Очікувані джерела фінансування с. 7 

V. 

VI. 

Інформація про учасників реалізації проекту  

Додатки 

с. 7 

с. 8 
 

 

ІІІ. ПРОЕКТ 
 

1. Анотація проекту 
 

         Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації - проведення комплексу заходів, 

що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у 

разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії 

небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також 

на локалізацію зони надзвичайної ситуації – це і є складовою   частиною   

забезпечення    реалізації     прав   громадян   на   захист життя, здоров’я і 

майна. Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю, статтею 2  Кодексу цивільного захисту 

України передбачено забезпечення рятування життя, майна та збереження 

здоров’я людей. 

          Основними заходами  проекту „Придбання  пожежного автомобіля для 

Пирятинської міської ради (об’єднаної)“ є  заходи  з  придбання одного 

пожежного автомобіля АППД-2 (3310) – 274 на шасі ГАЗ - 3310. Реалізація  

проекту „Придбання пожежного автомобіля для Пирятинської міської ради 

(об’єднаної)“ дасть можливість забезпечити  захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна Пирятинської міської ради 

(об’єднаної) від надзвичайних ситуацій, ефективного реагування на них. 



           Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту становить 1727,0 тис. 

грн., в тому числі  1554,3 тис. грн. – кошти державного фонду регіонального 

розвитку, 172,7 тис. грн. – кошти місцевого бюджету. 

 
2. Детальний опис проекту 

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект 
 

 На озброєнні ДПРЧ-19 (м. Пирятин) ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, яка здійснює протипожежний захист Пирятинської міської 

територіальної громади, знаходяться 3 пожежно-рятувальні автомобілі, та 1 

аварійно-рятувальний автомобіль, які за всіма своїми параметрами є морально 

застарілими і використали свій моторесурс та термін експлуатації. Так, 

спеціальний пожежно-рятувальний автомобіль АЦ-40 (130) 63б 1992 року 

випуску, АЦ-40-(131) 137А – 1993 року випуску, АРА(ГАЗ-66) 1986 року 

випуску. 

Згідно з наказом ДСНС України від 29.05.2013 №358  «Про затвердження 

Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-

рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, 

індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних 

матеріалів підрозділів ДСНС України» в НОРМІ-1 передбачено, що термін 

експлуатації спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів становить 10 років. 

 З метою забезпечення належного проведення ефективних першочергових 

робіт на ліквідації пожеж та різного роду надзвичайних подій та ситуацій на 

території Пирятинської міської територіальної громади пропонується 

придбання пожежного автомобіля АППД-2 (3310) – 274 на шасі ГАЗ - 3310. 

 

2.2. Мета та завдання проекту 

 

   Метою реалізації проекту „Придбання пожежного автомобіля для 

Пирятинської міської ради (об’єднаної)“ є придбання технічного засобу, 

забезпечення державних гарантій, які призначені для захисту людей, 

матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі, 

надзвичайної події чи ситуації.   

  Завданням проекту „Придбання пожежного автомобіля для Пирятинської 

міської ради (об’єднаної)“ є придбання пожежного автомобіля АППД-2 (3310) – 

274 на шасі ГАЗ-3310. 

 

2.3. Основні заходи проекту 

 

Основний захід проекту „Придбання пожежного автомобіля для 

Пирятинської міської ради (об’єднаної)“ є придбання пожежного автомобіля 

АППД-2 (3310)-274 на шасі ГАЗ-3310. 

Захід проекту – придбання  пожежного автомобіля. 

   



2.4. План-графік реалізації заходів проекту 

Найменування заходів (дій) Термін 

дата початку 

виконання 

дата 

завершення 

виконання 

Закупівля  пожежного автомобіля 2016 2016 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту 

 

За 3 роки експлуатації (2012 – 2014 роки) спеціальний пожежний 

автомобіль АЦ-40 (130) 63б, який належить  ДПРЧ-19 (м. Пирятин), пройшов  

пробіг в кількості  3152 км. Згідно з наказом Міністерства транспорту України 

від 16.02.2004  N 99, яким затверджено Норми витрат палива і мастильних 

матеріалів на автомобільному транспорті, норма витрат палива на 100 км 

пробігу становить 41 літр. Пожежний автомобіль, який планується придбати 

згідно тактико-технічних даних  на 100 км пробігу використовує 15 літрів 

дизельного пального.  

          Згідно проведених розрахунків при придбанні нового пожежного 

автомобіля економія бюджетних коштів на придбання палива складе 273%. 

            Крім того, ємність для пожежно-технічного обладнання діючого 

пожежного автомобіля дозволяє розмістити аварійно-рятувальне обладнання 

необхідне при виїзді на дорожньо-транспортні пригоди, а значить що значно 

зменшується час прибуття до місця пригоди.  

           Реалізація проекту по закупівлі пожежного автомобіля АППД-2 

(3310) – 274 на шасі ГАЗ-3310 дасть змогу забезпечити постійну готовність сил 

і засобів цивільного захисту до більш ефективної ліквідації надзвичайних 

ситуацій, пожеж та їх наслідків, проведення невідкладних робіт із ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та організація життє-

забезпечення постраждалого населення, надання з використанням спеціальних 

аварійно-рятувальних засобів допомоги громадянам (населенню) у разі 

виникнення подій у побуті, які загрожують їхньому життю і здоров'ю або 

можуть завдати матеріальної шкоди,   а також значно зменшить час проїзду до 

місця виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж, більш ефективного 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, що, в свою чергу, зведе 

до мінімуму загрозу життю та здоров’ю громадян, зменшенню  матеріальних 

збитків. 

           Крім того, на території Пирятинської міської ради (об’єднаної) більш 

захищеними буде близько 17 тис. населення. 

 

Фінансова сталість 

     Подальше фінансування по утриманню пожежного автомобіля буде 

здійснюватися як за рахунок коштів державного бюджету так і частково за 



кошти місцевого бюджету, а також можливо в перспективі за рахунок коштів 

громад, які укладуть договора про співробітництво.  

 

Інстуційна сталість 

            Проект суттєво підсилить матеріально – технічну базу Державної 

пожежно-рятувальної частини №19 (м.Пирятин). Це в свою чергу дасть змогу 

оперативно реагувати на гасіння пожеж та інших надзвичайних подій.  Набуте 

майно проекту – власність Пирятинської міської територіальної громади. 

 

Політична сталість 

             Вплив проекту є неоціненний, адже сформується важіль впливу 

реагування на форс мажорні ситуації в громадах, і в першу чергу це стосується 

пожеж та дорожньо-транспортних пригод. Важливим є не тільки здобути, але й 

зберегти. Без мобільної, матеріальн-забезпеченої місцевої пожежної частини 

виконання такого непередбачуваного завдання є фактично неможливим. І тому, 

діяльність такої інституції є необхідною в житті кожної територіальної 

громади.  
 

2.6. Інновації проекту 

              Інновації відсутні. 

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

 

Найменування заходів, що 

здійснюватимуться за проектом 

Загальна 

вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис. грн 

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР 
Місцевий

бюджет  

інші 

учасники 

проекту  

ДФРР 
Місцевий 

бюджет 

інші 

учасники 

проекту 

Придбання пожежного 

автомобіля 
1727,0 1554,3 172,7     

РАЗОМ 1727,0 1554,3 172,7    
 

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ 

 
Статті видатків Загальна 

сума, 

тис. грн 

Джерела фінансування, тис. грн. 

у першому бюджетному році у наступні бюджетні роки 

ДФРР 
місцевий 

бюджет 

інші 

учасники 

проекту 

ДФРР 
місцевий 

бюджет 

інші учасники 

проекту 

1. Видатки 

споживання: 

       

2. Видатки 

розвитку: 
1727,0 1554,3 172,7  

  
 

РАЗОМ 1727,0 1554,3 172,7     
 

 



4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 

Джерела фінансування 
Сума 

 (тис. грн.) 

Частка у % від 

загального обсягу 

фінансування проекту 

1. Фінансування з ДФРР 1554,3 1554,3 

2. Фінансування з місцевого бюджету 172,7 172,7 

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників 

проекту, у тому числі за рахунок: 
  

1) учасників з бюджетного сектору   

2) учасників з підприємницького сектору   

3) учасників з громадськості    

Загальний обсяг фінансування 1727,0 1727,0 

 

V. Інформація про учасників реалізації проекту 

 

Назва Пирятинська міська рада 

Адреса 37000, вул. Леніна, 21, м.Пирятин, 

Полтавська область 

Код за ЄДРПОУ 13955752 

Контактна особа Рябоконь Олексій Петрович 

Посада Міський голова 

Тел./факс 05358-20581 

Е-mail: pyriatyn_mr@ukr.net 

Функції управління проектом, здійснення 

контролю за строками придбання  

пожежного автомобіля 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.П. Рябоконь 

 

 

11 вересня 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІ. ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект 

регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку 

 

1. Назва програми і проекту 

регіонального розвитку, що може 

реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку (далі – проект) 

Придбання  пожежного автомобіля для 

Пирятинської міської ради (об’єднаної)  

2. Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку та 

відповідної стратегії розвитку 

регіону, якому відповідає проект 

Державна стратегія 

ЦІЛЬ 3. Ефективне державне 

управління у сфері регіонального 

розвитку 

Завдання: Створення належних 

матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для зміцнення 

економічної бази розвитку 

територіальних громад 

Регіональна стратегія 

Завдання 1.4.2. Підтримка та 

стимулювання різних форм 

співробітництва територіальних 

громад 

3. Мета та завдання проекту  

 

Забезпечення державних гарантій які 

призначені для захисту людей, 

матеріальних цінностей та довкілля від 

впливу небезпечних факторів пожежі, 

надзвичайної події чи ситуації.   

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 Пирятинська міська  рада (об’єднана) 

5. Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Населення громади  17299  чол.  

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

 

На озброєнні ДПРЧ-19 (м.Пирятин) 

ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, яка здійснює 

протипожежний захист Пирятинської 

міської територіальної громади, 

знаходяться 3 пожежно-рятувальні 

автомобілі, та аварійно-рятувальний 

автомобіль, які за всіма своїми 



параметрами є морально застарілими і 

використали свій моторесурс та термін 

експлуатації. Тому, виникла проблема 

щодо придбання нового пожежного 

автомобіля. 

7. Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту  

 

*ліквідовано надзвичайні ситуації, 

пожежі та їх наслідки; 

*проведено невідкладні роботи із 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, гасіння пожеж та організація 

життєзабезпечення постраждалого 

населення; 

*надано з використанням спеціальних 

аварійно-рятувальних засобів 

допомоги громадянам (населенню) у 

разі виникнення подій у побуті, які 

загрожують їхньому життю і здоров'ю 

або можуть завдати матеріальної 

шкоди; 

*економія бюджетних коштів на 273% 

8. Основні заходи проекту 

 

Придбання   пожежного автомобіля 

АППД-2 (3310)-274 на шасі ГАЗ-3310  

9. Період реалізації проекту (з 

(місяць / рік) - до (місяць / рік) 

З січня 2016 року по грудень 2016 року 

10. Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн. 

1 рік 2 рік 3 рік Разом 

1727,0 - - 1727,0 

11. Джерела фінансування проекту  

 

Місцевий бюджет, державний фонд 

регіонального розвитку 

12. Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Пирятинська міська рада (об’єднана) 

придбання  пожежного автомобіля 

13. Інша інформація щодо проекту  

(за потреби) 

- 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.П. Рябоконь 
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