
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

09 квітня 2020 року № 193 

 

 

Про внесення змін та доповнень 

до Програми „Забезпечення 

цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської ОТГ на 

2020 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 висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 88 „Про 

затвердження Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“, виклавши Програму у новій редакції, 

що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської 

міської ОТГ на 2020 рік“ 

 

Програму „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської  міської 

ОТГ на 2020 рік“ затверджено рішенням шістдесят шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 88 на загальну суму                 

150,0 тис. грн. Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни та доповнення:  

                                                                                                               тис. грн. 
№ 

п/п 

Перелік  робіт Затверджен

о по діючій 

Програмі 

 

Проект 

змін до  

Програми  

Включено до 

Програми та 

пропонується 

 для включення до 

Програми і 

фінансування 

Спеціальний  фонд 

1. Виділення коштів на придбання запасних 

частин та матеріалів для проведення 

поточного ремонту пожежних автомобілів  

(Колесо робоче пожежного насоса ПА -

7500грн.;  

вал пожежного насоса ПА -2500 грн.; 

задвижка пожежного насоса ПА 4шт по- 

8000грн.;  

пінозмішувач ПА -7500грн.; газоструйний 

вакуумапарат ПА – 14500грн; 

метал листовий -14000грн.;  

труба металева профільна - 4000грн.; 

зварювальна проволока -  1000грн.; фарба 

– 10000грн.; шпаклівка – 6000грн. 

розчинник -1000грн). 

100,00 0,0 100,00 

2. Придбання аварійно рятувального 

обладнання: рятувальна тринога з 

комплектуючими (штатив - тринога для 

транспортування людей Protekt TM13 - 

39000грн; пояс лямочний – 5500грн.; 

косинка рятувальна  -500грн.); Пристрій 

для відкривання грат (Арматуроріз – 

5000грн.) 

50,0 0,0 50,0 

3. Виділення коштів на придбання паливно-

мастильних матеріалів:  

Дизпаливо -  620 л (24,20/л) -15000 грн 

Бензин А-95 – 645л (23,20/л) 15000 грн. 

0,0 +30,0 

 

+30,0 

 

 Всього по Програмі 150,0 +30,0 180,0 
 

     

 Загальний обсяг фінансування з бюджету міської ОТГ Програми після 

внесених змін: 180,0 тис. грн. 

 

Начальник Пирятинського районного 

сектору Головного Управління  

ДСНС України в Полтавській області Ю.В. Клименко 



Додаток 

до рішення шістдесят восьмої сесії 

(друге пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

09 квітня 2020 року № 193 
 

 

 

 
 

„Забезпечення цивільного захисту 

жителів Пирятинської міської ОТГ на 

2020 рік“ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

м. Пирятин 



1. Вступ 
 

Програма „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік“ розроблена відповідно до завдань, покладених на Кодекс 

цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 року №11 „Про затвердження положення про єдину державну 

систему цивільного захисту“, Постанова Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління 

та сил цивільного захисту“ від 26 червня 2013 року № 443, Постанова Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності 

єдиної системи цивільного захисту“ від 09 серпня 2017 року № 626 та інші. 

Вищенаведене законодавство визначає основні засади та принципи 

організації цивільного захисту, як в державі загалом так і в Пирятинській 

міській ОТГ зокрема, процедури реагування та попередження надзвичайних 

ситуацій, та напрямки розвитку даної сфери. Реалізацією даних заходів в 

Пирятинській міській ОТГ забезпечує Пирятинський районний сектор ГУ 

ДСНС України у Полтавській області, в якого в оперативному підпорядкуванні 

знаходиться 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області. Від 

ефективності та оперативності роботи даної служби залежать матеріальні та 

людські втрати від надзвичайних ситуацій, тому забезпечення його 

функціонування, в тому числі і матеріальними ресурсами, особливо на фоні 

зростання сучасних загроз являється одним з важливих завдань місцевої влади. 
 
   

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Для виконання функцій за призначенням 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області забезпечена: аварійно рятувальною технікою що 

виконує завдання по гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних подій і ситуацій 

природного та техногенного характеру, проте зважаючи на вік техніки та 

роботи в умовах  агресивних середовищ кузовні частини та відсіки для 

зберігання аварійно-рятувального обладнання пожежних автомобілів 

потребують зварювальних і малярних робіт. Також деталі окремих агрегатів 

пожежних автомобілів мають знос, що значно ускладнює роботу та  частково не 

дає можливості роботи по виконанню деяких функцій пожежної техніки.  

Окремо гостро стоїть питання реагування на надзвичайні події де 

необхідне для проведення рятувальних робіт  обладнання, що в підрозділі 

відсутнє. Так були випадки залучення 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області для надання допомоги постраждалим в подіях що 

траплялись в колодязях, каналізаційних отворах та  спеціалізованого 

обладнання для виконання подібних функцій немає. 
 

3. Мета Програми 
 

Основною метою Програми є забезпечення безпеки життя громадян 

Пирятинської ОТГ від надзвичайних подій та ситуацій природного та 

техногенного характеру шляхом покращення матеріально-технічної бази 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-%D0%BF


пожежно-рятувального підрозділу, що дасть можливість професійно, своєчасно, 

на належному рівні виконувати завдання по порятунку людей та матеріальних 

цінностей громади. 
 

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування програми 
 

19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, яка 

забезпечує пожежну безпеку в м. Пирятин, утримується за рахунок державного 

бюджету, проте забезпечення не покриває стале функціонування підрозділу, що 

в свою чергу може впливати на рівень реагування на надзвичайні ситуації. 

Розв’язати зазначену проблему можливо шляхом забезпечення 19 ДПРЧ 3 

ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області  необхідним аварійно-

рятувальним обладнанням, коштами для ремонту пожежно-рятувальної техніки.  

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін становить      

180,0 тис.грн. 

Джерело фінансування Програми – бюджет міської ОТГ. 

Необхідність залучення коштів бюджету міської ОТГ для реалізації 

програми полягає у відсутності фінансових ресурсів по даній статті витрат у 

кошторисних призначеннях ДСНС на 2020 рік. 

                 

5. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми та результативні 

показники: 
 

№ 

п/

п 

Завдання Заходи Сума з НДС, 

грн. 

Результативні 

показники 

1.  Ремонт та 

утримання 

пожежної 

техніки 

Виділення коштів на придбання 

запасних частин та матеріалів для 

проведення поточного ремонту 

пожежних автомобілів  (Колесо 

робоче пожежного насоса ПА -

7500грн.; вал пожежного насоса ПА -

2500 грн.; задвижка пожежного 

насоса ПА 4шт по- 8000грн.; 

пінозмішувач ПА -7500грн.; 

газоструйний вакуумапарат ПА – 

14500грн  метал листовий -14000грн.; 

труба металева профільна - 4000грн.; 

зварювальна проволока -  1000грн.; 

фарба – 10000грн.; шпаклівка – 

6000грн. розчинник -1000грн). 

100 000,00 Своєчасне та 

якісне 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації, що 

виникають на 

території 

Пирятинської 

ОТГ: 

Справна робота 

окремих 

агрегатів 

пожежних 

автомобілів. 

2.  Забезпечення 

аварійно-

рятувальним 

обладнанням 

 

 

Придбання аварійно рятувального 

обладнання: рятувальна тринога з 

комплектуючими (штатив - тринога 

для транспортування людей Protekt 

TM13 - 39000грн; пояс лямочний – 

5500грн.; косинка рятувальна  -

500грн.); Пристрій для відкривання 

50 000,00 Можливістьреа

гування на 

надзвичайні 

події що 

трапляються в 

колодязях, 

ямах, 



грат (Арматуроріз – 5000грн.) каналізаційних 

отворах на 

території 

громади 

3.  Придбання 

паливно - 

мастильних 

матеріалів 

Виділення коштів на придбання 

паливно - мастильних матеріалів: 

Дизпаливо -  620 л (24,20/л) -15000 

грн 

Бензин А-95 – 645л (23,20/л) 15000 

грн. 

30 000,00 Реагування на 

надзвичайні 

події та 

ситуації на 

території ОТГ, 

а саме: 

15 виїздів за 

сигналом 

тривоги з 

використанням 

д/палива (в 

середньому 

41,3 літри за 

виїзд); 

12 виїздів за 

сигналом 

тривоги з 

використанням 

бензину (в 

середньому 

53,8 л за 1 

виїзд) 

180 000,0   

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 
 

Контроль 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 у Полтавській області Ю.В. Клименко 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

Паспорт Програми  

„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“ 
 

1 Ініціатор розроблення програми Пирятинський РС ГУ ДСНС України в 

Полтавській області 

 

2 Дата, номер та назва розпорядчого 

документа органу виконавчої  влади 

про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови від 

20.01.2020р. № 8 

3 Розробник програми Пирятинський РС ГУ ДСНС України в 

Полтавській області 

4 Співрозробники програми  

5 Відповідальний виконавець 

програми 

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області, 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області 

6 Учасники програми Пирятинська міська рада, Пирятинський РС 

ГУ ДСНС України в Полтавській області,  

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області, 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області 

7 Термін реалізації програми 2020 рік 

7.1 Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

- 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

Кошти бюджету міської ОТГ 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, у тому числі : 

180000,00 грн. 

9.1 Коштів бюджету міської ОТГ 180000,00 грн. 

 Коштів інших бюджетів  

 
Додаток 2 

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“ 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
Етапи виконання програми 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 
тис. гривень 

 

І ІІ ІІІ 

2020рік 220__ 

рік 

20__ рік 20__-20__ 

рр. 

20__-20__ 

рр. 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

180,0 - - - - 180,0 

Кошти міської ОТГ 180,0 - - - - 180,0 

кошти небюджетних джерел - - - - - - 

    



Додаток 3 

до Програми 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“ 

 
№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання  

тис. грн.. 

 

Очікуваний 

результат 

1 Ремонт та 

утримання 

пожежної 

техніки 

Виділення коштів 

на придбання 

запасних частин та 

матеріалів для 

проведення 

поточного ремонту 

пожежних 

автомобілів   

 

(Колесо робоче 

пожежного насоса 

ПА -7500грн.; 

 

 вал пожежного 

насоса ПА -2500 

грн.;  

 

задвижка 

пожежного насоса 

ПА 4шт по- 

8000грн.;  

 

пінозмішувач ПА -

7500грн.;  

 

газоструйний 

вакуумапарат ПА – 

14500грн  

 

 метал листовий -

14000грн.;  

 

труба металева 

профільна - 

4000грн.; 

 

зварювальна 

проволока -  

1000грн.;  

 

фарба – 10000грн.;  

 

шпаклівка – 

6000грн.  

Квітень- 

липень 

2020 

3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Полтавські

й області,  

 

19 ДПРЧ 

ГУ ДСНС 

України у 

Полтавські

й області 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0 

50,0 

Своєчасне 

та якісне 

реагування 

на 

надзвичайні 

ситуації, що 

виникають 

на території 

Пирятинськ

ої ОТГ:   

Справна 

робота 

окремих 

агрегатів 

пожежних 

автомобілів. 



 

розчинник -

1000грн). 

2 Забезпечен

ня 

аварійно-

рятувальн

им 

обладнанн

ям 

 

 

Придбання 

аварійно 

рятувального 

обладнання: 

рятувальна тринога 

з комплектуючими 

 

 (штатив - тринога 

для 

транспортування 

людей Protekt TM13 

- 39000грн;  

 

пояс лямочний – 

5500грн.; 

 

 косинка рятувальна  

-500грн.);  

 

Пристрій для 

відкривання грат 

(Арматуроріз – 

5000грн.) 

Липень 

2020 

3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Полтавські

й області,       

 

19 ДПРЧ 

ГУ ДСНС 

України у 

Полтавські

й області 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0 Можливість

реагування 

на 

надзвичайні 

події що 

трапляються 

в колодязях, 

ямах, 

каналізаційн

их отворах 

на території 

громади 

3. Придбання 

паливно – 

мастильни

х 

матеріалів 

Виділення коштів 

на придбання 

паливо мастильних 

матеріалів: 

 

Дизпаливо -  620 л 

(24,20/л) -15000 грн 

 

Бензин А-95 – 645л 

(23,20/л) 15000 грн. 

Квітень 

2020 

3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Полтавські

й області,  

 

19 ДПРЧ 

ГУ ДСНС 

України у 

Полтавські

й області 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0 Реагування 

на 

надзвичайні 

події та 

ситуації на 

території 

ОТГ, 

а саме: 

15 виїздів за 

сигналом 

тривоги з 

використанн

ям д/палива 

(в 

середньому 

41,3 літри за 

виїзд); 

12 виїздів за 

сигналом 

тривоги з 

використанн

ям бензину 

(в 

середньому 

53,8 л за 1 

виїзд) 

  Всього:    180,0  

 



Додаток 4 

до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 
 

Код відомчої класифікації __02___________________________________ 

Код програмної  класифікації видатків місцевих бюджетів __ 0219800 _____ 

Код КЕКВ ____2620,  3220_ _______________________________      
№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальн

ий за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2020 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загальног

о 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 

68 сесії 

міської 

ради від 

09 квітня 

2020 року 

№ 193 

3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Полтавській 

області,  

19 ДПРЧ ГУ 

ДСНС 

України у 

Полтавській 

області 

180,0 141,0    

4
1
,0

/3
9

,0
 

  

1
0
0

,0
 

     

 

 

Начальник Пирятинського районного 

сектору Головного Управління  

ДСНС України у Полтавській області Ю.В. Клименко 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 
09 квітня 2020 року  


