ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять восьмої сесії восьмого скликання

30 березня 2022 року

№ 156

Про затвердження Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік“
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня
2020 року № 237 „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 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ
Головного Управління ДНС України в Полтавській області від 29.03.2022р.
№ 42-50/49, висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШЛА:
1. Затвердити Програму „Забезпечення цивільного захисту жителів
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік“ (далі – Програма)
(додається).
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на
19 державну пожежно-рятувальну частину 3 державного пожежнорятувального загону Головного управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Полтавській області (Клименко Ю.В.).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та
постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять восьмої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
30 березня 2022 року № 156
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1. Вступ
Програма „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 рік“ розроблена відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня
2014 р. №11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту“, від 26 червня 2013 р. № 443 „Про затвердження Порядку
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного
захисту“, від 09 серпня 2017 р № 626 „Про затвердження Порядку розроблення
планів діяльності єдиної системи цивільного захисту“.
Вищенаведене законодавство визначає основні засади та принципи
організації цивільного захисту, як в державі загалом так і в Пирятинській
міській територіальній громаді зокрема, процедури реагування та
попередження надзвичайних ситуацій, та напрямки розвитку даної сфери.
Реалізацією даних заходів в Пирятинській міській територіальній громаді
забезпечує 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. Зважаючи на вік техніки та
роботи в умовах агресивних середовищ, деталі окремих агрегатів пожежних
автомобілів мають знос, що значно ускладнює роботу та частково не дає
можливості виконати роботи по виконанню деяких функцій пожежної техніки.
Окремо стоїть питання забезпечення пожежно-рятувальної техніки
пожежними рукавами д.51 мм, так як наявні рукава в підрозділі відпрацювали
свій ресурс і потребують заміни.
Також підрозділ не в повній мірі забезпечений паливо-мастильними
матеріалами для реагування та запобігання надзвичайних подій.
3. Визначення мети Програми.
Основною метою Програми є забезпечення безпеки життя громадян
Пирятинської міської територіальної громади від надзвичайних подій та
ситуацій природного та техногенного характеру шляхом покращення
матеріально-технічної бази 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, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, яка
забезпечує пожежну безпеку в Пирятинській міській територіальній громаді,
утримується за рахунок державного бюджету, який не забезпечує належне
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, та паливо-мастильними матеріалами за рахунок
коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади.
Необхідність залучення коштів бюджету Пирятинської міської
територіальної громади для реалізації Програми полягає у відсутності
фінансових ресурсів по даній статті витрат у кошторисних призначеннях ДСНС
на 2022 рік.
Загальний обсяг фінансування Програми становить 150,0 тис. грн.
Джерело фінансування Програми – бюджет Пирятинської міської
територіальної громади.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:
№
з/п
1.

2.

Завдання

Заходи

Придбання паливо мастильних матеріалів

Придбання паливо
- мастильних
матеріалів:
Дизпаливо на
суму 40 000 грн.
Бензин А-92 на
суму 35 000 грн.
Придбання аварійно
Придбання
рятувального обладнання: рукавів напірних
рукав напірний пожежний пожежних
діаметром 51 мм
діаметром 51 мм
Всього

Сума,
грн.
(з ПДВ)
75 000,00

75 000,00

Результативні показники

Реагування на надзвичайні події та
ситуації на території громади,
а саме: 110 виїздів за сигналом
тривоги в рік (в середньому 45 літрів
пального за виїзд);

Своєчасне та якісне реагування на
надзвичайні події та ситуації що
виникають на території Пирятинської
ТГ, заміна старих та порваних
пожежних рукавів

150 000,00

6. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання заходів Програми покладається на 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ
ДСНС України у Полтавській області (Клименко Ю.В.). Здійснення контролю
за реалізацією Програми покладається на заступника міського голови з питань
діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.)

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 рік“
1.

Ініціатор розроблення програми

19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Полтавській області

2.
3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
Розробник програми

4.
5.

Співрозробник програми
Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

Розпорядження міського голови від
29.03.2022р. №52
19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Полтавській області
3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській
області, 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Полтавській області
3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській
області, 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Полтавській області
2022 рік

7. Термін реалізації програми
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть
Бюджет Пирятинської міської територіальної
участь у виконанні програми (для
громади
комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
150,0
необхідних для реалізації програми,
Всього тис.грн., у тому числі:
9.1. коштів бюджету міської ТГ
150,0
Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми
„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської територіальної громади
на 2022 рік“
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
програми
Обсяг ресурсів, усього (тис.
грн.),
у тому числі:
кошти бюджету міської ТГ
кошти не бюджетних джерел

Етапи виконання програми

150,0

Усього витрат на
виконання
програми,
тис. грн.
150,0

150,0

150,0

2022 рік

20__ рік

20__ рік

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи Програми
„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської територіальної громади
на 2022 рік“
Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строк
виконан
ня
заходу

1

Придбання
паливо мастильних
матеріалів

Придбання 2022 р. 3 ДПРЗ ГУ
паливо ДСНС
мастильних
України у
матеріалів:
Полтавській
дизпаливо,
області,
бензин .
19 ДПРЧ ГУ
ДСНС
України у
Полтавській
області

2

Придбання
аварійно
рятувального
обладнання:
рукав
напірний
пожежний
діаметром 51
мм

Придбання
рукавів
напірних
пожежних
діаметром
51 мм

2022 р.

Відповідаль Джерела
ний
фінансування
виконавець
заходу
програми

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

Всього:

Орієнтовні Очікуваний
обсяги
результат
фінансуван
ня
(вартість),
тис.грн.,
у тому
числі
Бюджет
75,0
Реагування на
Пирятинської
надзвичайні
міської
події та ситуації
територіальної
на території
громади
громади,
а саме: 110
виїздів
за
сигналом
тривоги в рік (в
середньому 45
літрів пального
за виїзд);
Бюджет
75,0
Своєчасне та
якісне
Пирятинської
реагування на
міської
надзвичайні
територіальної
громади
події та ситуації
що виникають
на території
Пирятинської
ТГ, заміна
старих та
порваних
пожежних
рукавів
150,0

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету 3719800

Рішення 28 сесії
Пирятинської міської
ради від 30 березня
2022 року
№ 156

150,0

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень
150,0

2022

Березень

Всього,
тис. грн.

Лютий

Правова підстава

В тому числі по місяцях, тис.грн.

Cічень

Рік

Річний обсяг
фінансування
Програми

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

30 березня 2022 року

