
 

 

                                                                                   

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року                                                                                            № 52 

 

 

Про  затвердження  Програми взаємодії з Пирятинським районним сектором 

Головного Управління ДСНС України  в Полтавській області щодо забезпечення  

пожежної безпеки  на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади у 2017 році 

 

 

      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства економіки 

України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 

04 березня 2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 

міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до 

щорічних програм економічного та соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, 
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити Програму  взаємодії з Пирятинським районним сектором 

Головного Управління ДСНС України  в Полтавській області щодо забезпечення  

пожежної безпеки  на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади у 2017 році 

   2. Відповідальність за ефективність використання коштів, виділених на 

виконання заходів вищезазначеної Програми, покласти на Пирятинський районний 

сектор Головного Управління ДСНС України  в Полтавській області                       

(Клименко Ю.В.) та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської 

ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та  постійні комісії міської 

ради з питань  планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва (Йощенко В.М.) і з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ  



Додаток 

до рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликанн  

(друге засідання) 

03 березня  2017 року № 52 
 

 

 

 

 

 
взаємодії з Пирятинським районним сектором 

Головного управління ДСНС України в 

Полтавській області щодо забезпечення пожежної 

безпеки на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

у 2017 році 
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Розділ I. Вступ 
 

Програма взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного 

управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення  пожежної 

безпеки на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади            

у 2017 році розроблена відповідно до завдань, визначених Законом України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, методичних рекомендацій з розробки 

регіональних, обласних та місцевих програм енергозбереження 

КНДУ00013184001-97, затверджених Держкоменергозбереження 30 травня 

1997 року. 

Розділ 2. Оцінка поточної ситуації 
 

Пожежно-рятувальна частина № 19, яка забезпечує пожежну безпеку в 

м.Пирятин, для забезпечення можливостей рятування людей із задимлених та 

хімічно забруднених середовищ має на озброєнні ізоляційні засоби захисту 

органів дихання та зору (апарати на стисненому повітрі). Дані апарати 

неодноразово виконували свою функцію по рятуванню людей, гасінню пожеж.       

Так, лише протягом 2016 року за допомогою апаратів на стисненому повітрі 

було ліквідовано 8 пожеж на яких врятовано 6 осіб та евакуйовані 11 осіб.  

Апарати на стисненому повітрі використовуються щоразу коли є велике 

задимлення. Без даних приладів ліквідація 20 % пожеж неможлива, так як 

рятувальники не можуть дістатись безпосередньо до місця пожежі. Також 

ліквідація будь-якої хімічно небезпечної аварії неможливе без задіяння 

рятувальників в ізоляційних апаратах. Так в 2009 році поблизу с. Олександрівка 

на автошляху Київ – Харків трапилась дорожньо-транспортна пригода 

внаслідок якої автоцистерна, наповнена аміаком зазнала ушкоджень з 

подальшим виливом. Дану ситуацію вдалось ліквідувати за допомогою 

захисних апаратів на стисненому повітрі. Також вдалося уникнути 

розповсюдження хмари до населеного пункту. 

Таким чином, захисні апарати на стисненому повітрі є надійним захистом 

рятувальників, що виконують завдання за призначенням. Від рівня захисту 

рятувальника залежить життя людей, що потрапили в надзвичайну ситуацію. 
 

 

Розділ 3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Проблемним питанням є те, що у захисних апаратів на стисненому 

повітрі, які знаходяться на озброєнні в пожежно-рятувальній частині №19 м. 

Пирятин, закінчується термін придатності 1 липня 2017 року, і підрозділ не 

матиме можливості повноцінно виконувати завдання за призначенням.  

Розділ 4. Мета  Програми 

 

 Основною метою Програми є забезпечення Державної пожежно-

рятувальної частини №19 м. Пирятин сучасними дихальними апаратами на 

стисненому повітрі. 
 



Розділ 5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Розв’язати зазначену проблему можливо шляхом залучення до ліквідації 

пожеж з задимленням та хімічних аварій рятувальників із захисним 

обладнанням із сусідніх районів, але, зважаючи на значний час їх прибуття до 

місця надзвичайної події, коли життя людей залежить від секунд, даний шлях є 

недоцільним 

Більш ефективним альтернативним способом вирішення проблеми є 

придбання  дихальних апаратів на стисненому повітрі. 
                  

Розділ  6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

  Загальний обсяг фінансування Програми становить – 160 тис. грн. 

     Джерело фінансування Програми – бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади та районний бюджет. 

    Необхідність залучення коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади для реалізації Програми полягає у відсутності 

фінансових ресурсів по даній статті витрат у кошторисних призначеннях ДСНС 

на 2017 рік. 

 

                                     Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми 
 

     Термін реалізації Програми – 2017 рік. 

 

Розділ 8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 

 

№ 

п/п 

Завдання Заходи Сума з НДС, 

грн. 
1.  Забезпечення 

рятувальників 

захисним 

обладнанням для 

ліквідації 

надзвичайних подій 

Придбання чотирьох 

дихальних апаратів на 

стисненому повітрі 

160000,00 

   160000,00  

 

Розділ 9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 
 

 Забезпечення рятувальників ДПРЧ-19 3 ДПРЗ ГУДСНС України в 

Полтавській області захисним обладнанням дозволить:  

в найкоротший термін ліквідовувати пожежі із задимленням; 

ліквідовувати аварії з викидом (виливом) хімічно небезпечних речовин; 

забезпечити безпеку рятувальника від продуктів горіння, що негативно 

діють на організм людини. 
 



Розділ 10. Організація виконання,  

здійснення контролю за виконанням Програми 
 

Організацію виконання, здійснення контролю за реалізацією Програми 

покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. та  постійні комісії міської ради з питань  

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва (Йощенко В.М.) і з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Хоменко О.В.). 

 

 

 

Начальник Пирятинського районного 

сектору Головного Управління  

ДСНС України в Полтавській області Ю.В. Клименко 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

                

Паспорт 

Програми взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного управління ДСНС 

України в Полтавській області щодо забезпечення  пожежної безпеки на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році 

 

Ініціатор розроблення Програми – Пирятинський РС ГУ ДСНС України в 

Полтавській області 

Дата, номер та назва розпорядчого документа органу виконавчої  влади 

про розроблення Програми –  розпорядження міського голови від 14 лютого 

2017 року № 15 

Розробник Програми – Пирятинський районний сектор Головного 

Управління ДСНС України в Полтавській області 

Співрозробники Програми – відсутні 

Відповідальний виконавець Програми – Пирятинський РС ГУ ДСНС 

України в Полтавській області 

Учасники Програми – Пирятинська міська рада, Пирятинська районна 

державна адміністрація, Пирятинський РС ГУ ДСНС України в Полтавській 

області 

Термін реалізації Програми – 2017 рік 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми –  

бюджет міської об’єднаної територіальної громади, районний бюджет 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми,  – 280,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади – 160,0  тис. грн., за рахунок  районного 

бюджету – 120,0  тис. грн. 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

                

Ресурсне забезпечення Програми взаємодії  

з Пирятинським районним сектором Головного управління ДСНС України в 

Полтавській області щодо забезпечення  пожежної безпеки на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році  
тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ 

2017 рік 220__ рік 20__ рік 20__-20__ рр. 20__-20__ рр. 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 
280,0 - - - - 280,0 

районний бюджет 120,0 - - - - 120,0 

бюджет міської ОТГ 160,0 - - - - 160,0 

кошти небюджетних джерел - - - - - - 



       Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

                

Напрями діяльності та заходи Програми взаємодії з Пирятинським районним сектором 

Головного управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення  

пожежної безпеки на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

у 2017 році  

 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтов 

ні обсяги 

фінансува

ння  

тис. грн. 

Очікуваний результат 

Придбання 

дихальних 

апаратів на 

стисненому 

повітрі 

4 (чотири) 

дихальні 

апарати на 

стисненому 

повітрі   

2017 р. Пиряти-

нський РС 

ГУ ДСНС 

України в 

Поставсь-

кій області 

Бюджет 

міської 

ОТГ, 

районний 

бюджет 

 

280,0 

в найкоротший термін 

ліквідовувати пожежі із 

задимленням; 

ліквідовувати аварії з 

викидом хімічно 

небезпечних речовин; 

забезпечити безпеку 

рятувальника від 

продуктів горіння що 

негативно діють на 

організм людини. 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

                

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації __01___________________________________ 

Код програмної  класифікації видатків місцевих бюджетів __ 0118600 _____ 

Код функції  ____3110____ _______________________________      

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2017 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Пожежна 

безпека 

Рішення      

20-ої 

сесії  

міської  

ради  від 

03..03.17 

№ 52  

Виконком  

міської   

ради, 

РС ГУ ДСНС 

України в 

Полтавській 

області 

160,0 
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У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
03 березня  2017 року 


