
                                                                                  

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят восьмої сесії сьомого скликання 

 

 

01 серпня 2019 року № 267 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми „Сучасне оснащення 

рятівника – запорука надійного  

порятунку людей“ на 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись 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 

ДСНС України в Полтавській області від 10.06.2019 № 27-259/32, висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни та доповнення до рішення сорок дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 27 лютого 2019 року № 88 „Про 

затвердження Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного 

порятунку людей“ на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції, що 

додається. 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного 

порятунку людей“ на 2019 рік 

 

Програму „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 

людей“ на 2019 рік затверджено рішенням сорок девятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 27 лютого 2019 року № 88 на загальну суму 

50,0 тис. грн.  

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни та доповнення:  

                                                                                                                              

                                                                                                               тис. грн. 

№ 

п/

п 

Перелік  робіт Затверджено 

по діючій 

Програмі 

 

Проект змін 

до  

Програми  

Включено до 

Програми та 

пропонується 

для включення до 

Програми і 

фінансування 

Спеціальний  фонд 

1. Придбання 

мотопомпи 
50,00 0,0 50,00 

2. Встановлення 

дистанційної 

передачі даних з 

лічильника газу 

пожежної частини 

 
+22,00 

 

+22,00 

 

 Всього по Програмі 50,00 +22,00 72,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми з бюджету міської ОТГ після 

внесених змін: 72,00 тис. грн. 

 

 

 

 

Начальник Пирятинського районного 

сектору Головного Управління  

ДСНС України в Полтавській області Ю.В. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

01 серпня 2019 року № 267 

 

 

 

 

 
 

„Сучасне оснащення рятівника – 

запорука надійного порятунку людей“ 
на 2019 рік 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

м. Пирятин 
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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 

На території об’єднаної територіальної громади знаходяться 

домогосподарства, що потрапляють в зону можливого підтоплення в разі 

інтенсивного танення снігу та підвищення рівня грунтових вод. Для 

відкачування води з усіх домогосподарств що потрапляють у зони підтоплень, 

наявних засобів Пожежно-рятувальна частина № 19, яка забезпечує пожежну 

безпеку в м.Пирятин, недостатньо. 

 

Розділ 3. Визначення проблем, 

на розв’язання яких спрямована Програма 
Проблемним питанням є те, що на озброєнні в пожежно-рятувальній 

частині № 19 м.Пирятин знаходяться недостатня кількість техніки для 

відкачування води. Так, відкачати воду можливо мотопомпою (в наявності 

одна) та пожежним автомобілем, який обмежений по габаритах при 

відкачуванні води з домогосподарств. 

Крім того, в підрозділі, як окремому споживачеві природного газу, 

відповідно до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 та зареєстрованого МЮУ 06.11.2015 

№1379/27824, має бути встановлений засіб дистанційної передачі даних. 

 

Розділ 4. Мета Програми 

Основною метою Програми є забезпечення Державної пожежно-

рятувальної частини № 19 м.Пирятин необхідним обладнанням, що дасть 

можливість професійно, своєчасно, на належному рівні виконувати завдання з 

порятунку людей та матеріальних цінностей громади. 

Також метою Програми є недопущення припинення газопостачання 

пожежної частини. 

 

Розділ 5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблем 

Розв’язати проблему захисту домогосподарств від можливого 

підтоплення в разі інтенсивного танення снігу частково можливо шляхом 

перепланування системи відведення вуличних стічних вод по окремих вулицях. 

Оскільки на дію грунтових вод вплинути майже неможливо, більш 

ефективним альтернативним способом вирішення проблеми є придбання  

мотопомпи для відкачування води. 

Розв’язати наступну проблему можливо шляхом встановлення на вузлі 

обліку природного газу підрозділу засобів дистанційної передачі даних з 

лічильника газу. 
                  



Розділ  6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми становить – 72,0 тис. грн. 

Джерело фінансування Програми – бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Необхідність залучення коштів бюджету Пирятинської міської ОТГ для 

реалізації Програми полягає у відсутності фінансових ресурсів по даній статті 

витрат у кошторисних призначеннях ДСНС на 2019 рік. 
 

Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми 
 

Термін реалізації Програми – 2019 рік. 

Розділ 8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми: 
 

№ 

п/п 

Завдання Заходи Сума з НДС, 

грн. 

1.  Забезпечення 

рятувальників 

мотопомпою 

Придбання мотопомпи 50 000,00 

2.  Забезпечення вузла 

обліку природного газу 

пожежної частини 

засобами дистанційної 

передачі даних 

Встановлення дистанційної 

передачі даних з лічильника 

газу 

22 000,00 

72 000,00 

 

Розділ 9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

Забезпечення рятувальників ДПРЧ-19 3 ДПРЗ ГУДСНС України в 

Полтавській області захисним обладнанням дозволить:  

оперативне проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

зменшення матеріальних збитків при ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

продовження газопостачання пожежної частини. 

 

Розділ 10. Організація виконання,  

здійснення контролю за виконанням Програми 

Організацію виконання, здійснення контролю за реалізацією Програми 

покладається на заступника голови міської 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 2019 рік 

 

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 28.01.2019           

№ 17 

Розробник Програми – Пирятинський РС ГУ ДСНС України в 

Полтавській області 

Співрозробники Програми – відсутні 

Відповідальний виконавець Програми – 19 Державна пожежно –

рятувальна частина ГУ ДСНС України в Полтавській області 

Учасники Програми – Пирятинська міська рада, Пирятинський РС ГУ 

ДСНС України в Полтавській області 

Термін реалізації Програми – 2019 рік 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми –  

міський бюджет 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

– 72,0 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджету міської ОТГ – 72,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

 до Програми 

                

Ресурсне забезпечення Програми  

„Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ на 

2019 рік 
тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ ІІІ 

2019 рік 220__ рік 20__ рік 20__-20__ рр. 20__-20__ рр. 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

72,0 - - - - 72,0 

місцевий бюджет - - - - - - 

районні, міські (міст обласного 

підпорядкування) бюджети 
- - - - - - 

бюджети сіл, селищ, міст 

районного підпорядкування 

72,0 - - - - 72,0 

кошти небюджетних джерел - - - - - - 

 

 Додаток 3 

 до Програми 

                

 

Напрями діяльності та заходи Програми  

„Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ на 

2019 рік 

 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів  

Програми 

Строк 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня  

тис. грн.. 

 

Очікуваний 

результат 

Забезпечення 

мотопомпою 

рятувального 

підрозділу 

Придбання 

мотопомпи 

2019 рік 19 Державна 

пожежно –

рятувальна 

частина ГУ 

ДСНС 

України в 

Полтавській 

області 

бюджет 

міської ОТГ 

 

50,0 

Своєчасне 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації, пов’язані 

з водовідведенням 

та подачею води; 

забезпечення 

зниженню 

матеріальних 

збитків при 

надзвичайних 

ситуаціях. 



Забезпечення 

вузла обліку 

природного 

газу 

пожежної 

частини, 

засобами 

дистанційної 

передачі 

даних 

Встановлення 

дистанційної 

передачі 

даних з 

лічильника 

газу 

2019 рік 19 Державна 

пожежно –

рятувальна 

частина ГУ 

ДСНС 

України в 

Полтавській 

області 

бюджет 

міської ОТГ 

22,0 Продовження 

газопостачання 

пожежної частини 

Всього:     72,0  

 

 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_____ 

Код функції  ____2620, 3220__________________________________      

 
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2019 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 

п’ятдесят 

восьмої 

сесії 

міської 

ради від 

01 серпня 

2019 року 

№ 267 

Виконком  

міської   

ради, 

19 Державна 

пожежно –

рятувальна 

частина ГУ 

ДСНС України 

в Полтавській 

області 

72,0 22,0   

5
0
,0

 

     

2
2
,0

 

   

 

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник Пирятинського районного 

сектору Головного Управління  

ДСНС України в Полтавській області Ю.В. Клименко 
 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

01 серпня 2019 року 


