
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сорокової сесії сьомого скликання 

 

 

 

26 червня  2018 року № 213 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми  

„Сучасне оснащення рятувальника – запорука  

надійного порятунку людей“ на 2018 рік 

 

 Відповідно до статті 26 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 першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально – економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист 

Пирятинського районного сектору Головного Управління ДНС України  в 

Полтавській області від 11.06.2018 № 27-160/32, висновки та рекомендації 

постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

 внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 04 квітня 2018 року № 129 „Про затвердження Програми „Сучасне 

оснащення рятувальника – запорука надійного порятунку людей“ на 2018 рік, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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Розділ I. Вступ 
 

Програма „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 

людей“ розроблена відповідно до Закону 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 та Пирятинській міській ОТГ, має на озброєнні пожежні рукава, що 

виконують функцію подачі води від пожежно - рятувальної техніки 

безпосередньо до місця пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Ці рятувальні 

засоби використовуються в складному і агресивному середовищі, термін їх 

експлуатації становить 120 годин або 5 років, грошова вартість за останні роки 

зросла. На даний час підрозділу не вистачає пожежних рукавів, які є важливим 

засобом порятунку людей та матеріальних цінностей при виникненні 

надзвичайних ситуацій в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді. 

При наданні інформації по лінії 101 про надзвичайну ситуацію люди в 

паніці надають не повну, а іноді неправдиву інформацію. На таку інформацію 

рятувальники повинні миттєво реагувати та при цьому одночасно інформувати 

служби взаємодії: швидку медичну допомогу, відділ поліції, службу 

газопостачання, районні електромережі. З метою рятування життя людей та 

матеріальних цінностей, вищезазначені служби повинні одночасно реагувати на 

надзвичайні події. 

 

Розділ 3. Визначення проблеми,  

на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Проблемою є недостатня кількість пожежних рукавів та їх значні 

пошкодження, що виникли у зв’язку із тривалим терміном використання. 

Для одночасного реагування на виклик по лінії 101 проблемою є 

відсутність цифрового багатоканального апарату документування мовної 

інформації з вбудованим пристроєм автоматичного визначення номеру 

телефону абонента, яка відповідає встановленим до обладнання технічним 

вимогам; 

 комп’ютерного обладнання для фіксації інформації та швидкого залучення 

служб взаємодії; 

хибні виклики. 

 

Розділ 4. Мета Програми 
 

 Основною метою Програми є забезпечення Державної пожежно-

рятувальної частини №19 м. Пирятин пожежними рукавами, багатоканальним 

апаратом документування мовної інформації з вбудованим пристроєм 



автоматичного визначення номеру телефону абонента та комп’ютерного 

обладнання для оперативного реагування служб взаємодії на виклики по 

надзвичайних ситуаціях. 

 

Розділ 5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Розв’язати зазначену проблему можливо шляхом ближчого розташування 

рятувальної техніки до місця надзвичайної ситуації, але це є ризиковим 

заходом, оскільки підвищується можливість пошкодження пожежної техніки. 

Більш ефективним альтернативним способом вирішення проблеми є 

придбання  достатньої кількості рукавів пожежних. 

Розв’язати проблему одночасного реагування на виклик по лінії 101 

можливо шляхом придбання апаратного забезпечення , яке дасть можливість:  

швидкої передачі інформації про надзвичайну подію;  

          миттєвого залучення достатніх сил та засобів; 

          зазначення на моніторі місця розміщення джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання; 

         отримання відомостей про об’єкт та порядок залучення додаткових сил. 

 

Розділ  6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Загальний обсяг фінансування програми становить – 60 тис. грн. 

Джерело фінансування Програми – бюджет міської ОТГ. 

Необхідність залучення коштів Пирятинської міської ОТГ для реалізації 

Програми полягає у відсутності фінансових ресурсів по даній статті витрат у 

кошторисних призначеннях ДСНС на 2018 рік. 

 

Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми 
 

Термін реалізації Програми – 2018 рік. 

 

Розділ 8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 
 

№ 

п/п 

Завдання Заходи Сума з НДС, 

грн. 
1.  Забезпечення рятувальників 

рукавами пожежними 

Придбання рукавів 

пожежних в кількості 

20 штук 

40000,00 

2.  Забезпечення рятувальників 

цифровим багатоканальним 

апаратом документування 

мовної інформації з 

вбудованим пристроєм 

автоматичного визначення 

номеру телефону абонента 

Придбання цифрового 

багатоканального 

апарату 

документування мовної 

інформації з 

вбудованим пристроєм 

автоматичного 

визначення номеру 

телефону абонента 

6200,00 



3.  Забезпечення пункту 

зв’язку частини 

комп’ютерним обладнанням 

до якого приєднується 

цифровий багатоканальний 

апарат документування 

мовної інформації з 

вбудованим пристроєм 

автоматичного визначення 

номеру телефону абонента 

Придбання 

комп’ютерного 

обладнанням до якого 

приєднується цифровий 

багатоканальний апарат 

документування мовної 

інформації з 

вбудованим пристроєм 

автоматичного 

визначення номеру 

телефону абонента 

13800,00 

60000,00  

 

Розділ 9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 
 

 Забезпечення рятувальників 19 державної пожежно-рятувальної частини     

3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській 

області (ДПРЧ-19 3 ДПРЗ ГУДСНС України в Полтавській області) захисним 

обладнанням дозволить:  

якісно виконувати роботи з ліквідації пожеж; 

здійснювати безперебійну подачу води на всіх надзвичайних ситуаціях; 

чітко, швидко отримувати інформацію про надзвичайні події з 

подальшим швидким реагуванням та направленням до місця надзвичайної події  

(ситуації) достатньої  кількості сил, засобів та служб взаємодії. 

 

Розділ 10. Організація виконання,  

здійснення контролю за виконанням Програми 
 

Організація виконання Програми покладається на 19 державну пожежно-

рятувальну частину  3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

України в Полтавській області та виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради. 

Контроль за реалізацією Програми покладається на заступника міського 

голови ради з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та 

постійну комісію міської ради 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 Програми 

 

Паспорт 

Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 

людей“ на 2018 рік 

Ініціатор розроблення програми – Пирятинський районний сектор ГУ 

ДСНС України в Полтавській області; 

Дата, номер та назва розпорядчого документа органу виконавчої  влади 

про розроблення Програми –  розпорядження міського голови від 02.03.2018           

№ 43; 

Розробник програми – Пирятинський районний сектор ГУ ДСНС України 

в Полтавській області; 

Співрозробник програми – відділ економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради; 

Відповідальний виконавець програми – 19 Державно пожежна-рятувальна 

частина 3 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в 

Полтавській області, виконавчий комітет Пирятинської міської ради; 

Учасники програми – Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, 

Пирятинський РС ГУ ДСНС України в Полтавській області; 

Термін реалізації програми – 2018 рік; 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми –  

бюджет міської ОТГ; 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 

– 60,0 тис. грн., в тому числі за рахунок  бюджету міської ОТГ–60,0  тис.грн. 

 

  

 Додаток 2 

 до Програми 
 

Ресурсне забезпечення Програми 

„Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ 
тис. грн 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат 

на виконання 

програми 

І ІІ ІІІ  

2018 рік 220__ рік 20__ рік 20__-20__ рр. 20__-20__ рр. 
 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

60,0 - - - - 60,0 

місцевий бюджет - - - - - - 

районні, міські (міст обласного 

підпорядкування) бюджети 

- - - - - - 

Бюджет міської ОТГ 60,0 - - - - 60,0 

кошти небюджетних джерел - - - - - - 

 



 Додаток 3 

 до Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми 

„Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ 

 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня  

тис. грн.. 

Очікуваний 

результат 

Забезпечення 

пожежної 

безпеки  

Придбання рукавів 

пожежних 

2018 р. 19 Державна 

пожежно-

рятувальна 

частина 3 

Державного 

пожежно-

рятувального 

загону ГУ 

ДСНС України 

в Полтавській 

області 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

 

40,0 

ліквідація 

пожеж та 

безперебійна 

подача води 

при ліквідації 

надзвичайних 

ситуаціях. 

 

Забезпечення 

пожежної 

безпеки 

Придбання  цифрового 

багатоканального 

апарату 

документування 

мовної інформації  

з вбудованим 

пристроєм 

автоматичного 

визначення номеру 

телефону абонента 

(Реєстратор ARA-

USB-A4, ARA-А 

адаптер для 

підключення лінії 

сигналів ) 

2018 р. Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,2 Отримання  

та передача 

інформації 

про 

надзвичайні 

події та 

ситуації 

Забезпечення 

пожежної 

безпеки 

Придбання 

комп’ютерного 

обладнання для 

приєднання 

цифрового 

багатоканального 

апарату 

документування 

мовної інформації 

(системний блок 

Asus 

H110M\PentiumG44

00\DDR4 

4gb\HDD1Tb WD\ 

Монітор LG 22, 

клавіатура Geniuse 

KB110 мишка 

Geniuse, колонки 

Geniuse, пристрій 

безперебійного 

живлення Powercom 

BNT 600, 

мережевий фільтр 

2018 р. Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

13,8 Отримання  

та передача 

інформації 

про 

надзвичайні 

події та 

ситуації 

Всього     60,0  

 



 Додаток 4 

 до Програми 
 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код програмної  класифікації видатків місцевих бюджетів __ 0219800, 0210180_____ 

Код функції  ____2620, 3220, 3110____ _______________________________      

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2018 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 

С
іч

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     

40 сесії  

міської  

ради  від 

26.06.2018 

№ 213 

19 Державна 

пожежно-

рятувальна 

частина 3 

Державного 

пожежно-

рятувального 

загону ГУ ДСНС 

України в 

Полтавській 

області, 

виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради 

60,0 60,0     

4
0
,0

 

 

2
0
,0

 

     

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник відділу 

економічного аналізу та розвитку 

управління економіки 

виконкому міської ради Н.М. Троян  
 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

26 червня 2018 року 


