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РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від     січня 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про проект Програми цивільного захисту 
Олександрійської територіальної громади 
на 2021-2025  роки 
 

Відповідно до пп.1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України та з метою захисту населення і 
територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
послідовного зниження ризику їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і 
захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, 
навколишнього природного середовища та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня 
протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у 
сфері цивільного захисту, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити Програму цивільного захисту Олександрійської територіальної громади 

на 2021-2025 роки згідно з додатком. 
2) Головним завданням виконавчих органів міської ради, керівників підприємств та 

організацій вважати: забезпечення виконання основних показників програми цивільного 
захисту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; захист населення і 
територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, 
підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації 
державної політики у сфері цивільного захисту.  

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради та 
на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 

 
2. Управлінню з питань цивільного захисту міської ради підготувати відповідний 

проект рішення на сесію міської ради.  
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кузьменка С.А. 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від січня 2021 року №  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
цивільного захисту Олександрійської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Олександрія 
2021 рік 
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1. Вступ 
 

Програма цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 2021-
2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог: 

Кодексу цивільного захисту України;  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Програма спрямована на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є одним із повноважень у діяльності органів 
місцевого самоврядування.  

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

 
Основною проблемою у сфері цивільного захисту населення територіальної громади є 

неналежний рівень матеріального і фінансового забезпечення сил і заходів цивільного 
захисту, застарілої системи централізованого оповіщення населення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту населених пунктів тощо. 

Потребує удосконалення структура місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту та виконання заходів цивільного захисту населення і 
територій.  

Цивільний захист здійснюється з метою:  
- реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту 

населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;  

- попередження та подолання наслідків надзвичайних ситуацій.  
Основними завданнями цивільного захисту є:  
- здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;  
- розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;  
- створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних 

для запобігання надзвичайним ситуаціям;  
- оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка складається, 
та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх 
наслідків;  

- організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;  
- проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

організація життєзабезпечення постраждалого населення;  
- надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної допомоги 

населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;  
- навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, 

несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;  
- тощо.  
На території населених пунктів Олександрійської територіальної громади на даний час 

існують проблемні питання щодо забезпечення цивільного захисту, дотримання вимог 
пожежної та техногенної бехпеки, забезпечення безпеки громадян у різних життєвих сферах. 

Впродовж 2015-2020 років були здійснені заходи щодо створення матеріальних 
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру та їх наслідків місцевого рівня. Завдяки проведеній роботі вдалось досягнути 
показників накопичення матеріальних резервів міста від 30 до 40% від затвердженої 
номенклатури. Разом з тим, зазначена робота потребує продовження і завершення. 

На території Олександрійської територіальної громади функціонує 23 об’єктів 
підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктів. 
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Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту об’єктів підпорядкованих 
управлінням освіти, культури та охорони здоров’я.  

Невирішеною залишається проблема протипожежного захисту будинків підвищеної 
поверховості (проспект Соборний, 122), в якому потребують термінового приведення у 
робочий стан інженерне обладнання система протипожежного захисту. 

За результатами спостережень, що здійснювались впродовж останніх 7 років, загибель 
людей на водних об’єктах міста трапляється здебільшо з причини користування водними 
об’єктами, що не призначені для купання, нехтування простішими правилами безпеки 
поводження на воді, відсутність належного облаштування пляжів та інших місць масового 
відпочинку населення біля водних об’єктів, в першу чергу - сезонними рятувальними 
постами.  

На території міської громади офіційно функціонує 4 пляжі, із них 1 пляж дитячий.  
Щороку збільшується кількість місць масового відпочинку, які, в свою чергу, 

потребують обслуговування і постійного контролю по виконанню Правил охорони життя 
людей на воді як в літній період, так і взимку. 

На теперішній час існує тільки одна спеціалізована аварійно-рятувальна служба, 
призначена для обстеження та підготовки місць купання, рятування людей на воді - 
аварійно-рятувальна служба оперативного реагування Кіровоградської області. 

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів 
підпорядкованих міській раді, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а 
також при користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування 
на надзвичайні ситуації потребує виділення коштів з міського бюджету та інших джерел.  

Без належного фінансування зазначених заходів стає не можливою організація 
цивільного захисту населення і територій міської громади. 

 
3. Мета Програми 

 
Головною метою програми є захист населення і територій міської громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне зниження ризику 
їх виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків 
таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і 
небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням 
людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та 
створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.  

 
4. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної 
політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом 
системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій.  

Для поліпшення цивільного захисту населення є необхідність у створенні резерву 
продовольчих і промислових товарів першої необхідності для забезпечення особового складу 
сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт, постраждалого населення, захисних споруд цивільного захисту та забезпечення 
речовим майном пунктів санітарної обробки людей. 

Вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки в населених пунктах та на 
об’єктах міста планується проводити шляхом впровадження організаційних засад 
функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності 
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управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань 
забезпечення пожежної безпеки, удосконалення науково-технічної і ресурсної бази. 

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету та інші джерала, у 
тому числі - кошти підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні 
пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, 
інші, незаборонені законодавством джерела. 

Фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється в обсягах, 
передбачених рішеннями міської ради про міський бюджет на відповідний рік, виходячи з 
реальних можливостей міського бюджету та його пріоритетів. 

Програму передбачається виконати в один етап, протягом 2021-2025 років. 
 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та 
здійснити заходи за такими основними напрямами: 

Забезпечення роботи міської ланки управління міськими службами при організації та 
здійсненні запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення 
передумов для їх локалізації та ліквідації, проведення невідкладних аварійно-
відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов 
життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, у тому 
числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування; 

створення та накопичення міського матеріального резерву пально-мастильних 
матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольчих і 
промислових товарів першої необхідності для забезпечення особового складу сил цивільного 
захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 
постраждалого населення, захисних споруд цивільного захисту та забезпечення речовим 
майном пунктів санітарної обробки людей; 

проведення заходів щодо захисту на об'єктах зберігання продовольства і промислових 
товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій,  

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних 
об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та 
населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення 
сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;  

удосконалення стану протипожежного водопостачання на території міста;  
приведення у робочий стан інженерного обладнання системи протипожежного захисту 

будинку підвищеної поверховості та забезпечення належного її функціонування; 
попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об'єктах, 

фінансування заходів виконаних обласною аварійно-рятувальною службою оперативного 
реагування;  

фінансова підтримка 2 Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС 
України у Кіровоградській області з метою створення належних умов для виконання завдань, 
визначених Кодексом цивільного захисту України; 

вдосконалення діяльності пожежно-рятувальної служби, забезпечення ефективного 
виконання покладених завдань і функцій, зміцнення взаємодії з органами місцевого 
самоврядування; 

вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту передбачених 
чинним законодавством.  

 
Показники продукту програми цивільного захисту за роками наведені у додатку 1. 
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6. Напрями реалізації та заходи Програми 
 

Програма розрахована на 2021-2025 роки і виконується у один етап.  
Виконавцями заходів програми є місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи 

міської ради, організації, установи та підприємства усіх форм власності.  
Виконавці Програми у межах повноважень несуть відповідальність за повне і своєчасне 

виконання заходів з її реалізації, а також за раціональне використання бюджетних коштів. 
Напрямки реалізації та заходи Програми, а також передбачувані обсяги фінансування 

програми за роками наведені у додатку 2. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 

Програми будуть:  
рішення виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови про 

встановлення контролю за ходом реалізації Програми; 
щоквартальна звітність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України про стан виконання 
Програми; 

аналіз ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на 
досягнення мети Програми;  

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми. 
Організація виконання Програми забезпечується шляхом укладання в установленому 

порядку угод, в яких визначаються обсяги, зміст, терміни виконання робіт, порядок 
фінансування та звітування. Конкретний механізм фінансування визначається за умов 
максимально ефективного використання виділених коштів, можливостей виконавців, змісту 
та термінів виконання робіт. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління 
з питань цивільного захисту міської ради, що в межах своїх повноважень здійснює 
координацію, аналіз і контроль за формуванням та реалізацією програми, відповідає за її 
якісне виконання. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює 
головний розпорядник коштів. 

До виконання Програми залучаються структурні підрозділи та виконавчі органи міської 
ради, територіальні органи міністерств і відомств України в області та підприємства.  

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих 
на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому 
чинним законодавством. 

 



7 
 

Додаток 1  
до програми цивільного захисту  

 
Показники продукту 

програми цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки 
 

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 
дані 

 на початок 
дії 

Програми 

Терміни виконання Програми 
Усього за 
період дії 
Програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Показники продукту Програми 
1 Обладнання приміщень (будівель) 

закладів освіти, культури, охорони 
здоров’я системами протипожежного 
захисту (здійснення їх технічного 
обслуговування та пожежного 
спостерігання): 

Кількість 
об’єктів 

25 11 11 10 9 8 49 

управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

Кількість 
об’єктів 

8 7 7 6 6 6 32 

управління культури і туризму міської 
ради 

Кількість 
об’єктів 

9 3 3 3 3 2 14 

управління охорони здоров’я міської 
ради 

Кількість 
об’єктів 

8 1 1 1 - - 3 

2 Підвищення вогнестійкості приміщень 
(будівель) закладів освіти, культури, 
охорони здоров’я шляхом просочення 
конструкцій вогнетривкими сумішами: 

Кількість 
об’єктів 

14 9 8 8 8 5 38 

управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

Кількість 
об’єктів 

9 3 3 3 3 2 14 

управління культури і туризму міської 
ради 

Кількість 
об’єктів 

2 2 1 1 1 1 6 

управління охорони здоров’я міської 
ради 

Кількість 
об’єктів 

3 4 4 4 4 2 18 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Монтаж (ревізія) пристроїв захисту від 

прямих попадань блискавки і вторинних 
її проявів на будівлях (приміщеннях) 
закладів освіти, культури, охорони 
здоров’я міста: 

Кількість 
об’єктів 

64 2 2 2 1 - 7 

управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

Кількість 
об’єктів 

37 1 1 1 - - 3 

управління культури і туризму міської 
ради 

Кількість 
об’єктів 

3 1 1 1 1 - 4 

управління охорони здоров’я міської 
ради 

Кількість 
об’єктів 

24 - - - - - - 

4 Приведення у робочий стан систем 
протипожежного захисту будинків 
підвищеної поверховості, забезпечення 
їх належного функціонування 

Кількість 
систем 

1 1 - - - - 1 

5 Облаштування та забезпечення 
належного функціонування місць 
масового відпочинку людей на воді 

Кількість 
об’єктів 

0 5 5 5 5 5 5 

6 Забезпечення протипожежного 
водопостачання 

Кількість 
заходів 

199 9 9 7 5 5 35 

улаштування пожежних гідрантів Кількість 
штук 

193 7 7 6 5 5 30 

улаштування пожежних пірсів Кількість 
об’єктів  

0 1 1 1 - - 3 

будівництво пожежних водойм Кількість 
об’єктів  

6 1 1 - - - 2 

ІІ. Показники ефективності Програми 
1 Середня вартість обладнання одного 

приміщення (будівлі) закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я та установ 
соціального захисту населення 
системами протипожежного захисту 
(здійснення їх технічного 
обслуговування та пожежного 
спостерігання) 

Тис. грн  400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Середня вартість підвищення 

вогнестійкості одного приміщення 
(будівлі) закладів освіти, культури, 
охорони здоров’я та установ соціального 
захисту населення шляхом просочення 
конструкцій вогнетривкими сумішами 

Тис. грн  35,0 35,0 35,0 35,0 35,0  

3 Середня вартість монтажу пристроїв 
захисту від прямих попадань блискавки і 
вторинних її проявів на будівлях 
закладів освіти, культури, охорони 
здоров’я та установ соціального захисту 
населення 

Тис. грн  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

4 Середня вартість приведення у робочий 
стан однієї системи протипожежного 
захисту у будинках підвищеної 
поверховості 

Тис. грн  2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0  

5 Середня вартість облаштування одного 
місця відпочинку на воді 

Тис. грн  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  

6 Середня вартість улаштування одного 
пожежного гідранта 

Тис. грн  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

7 Середня вартість будівництва однієї 
пожежної водойми 

Тис. грн  200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

8 Середня вартість улаштування одного 
пожежного пірсу 

Тис. грн  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 
 

________________________________ 
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Додаток 2  
до програми цивільного захисту 

Напрями діяльності та заходи  
програми цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

№ 
з/п 

Назва 
напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Термін 
вико-
нання  
заходу  

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),  
тис. грн.  

Очікуваний  
результат 

ус
ьо

го
 у тому числі: 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
УСЬОГО 
на реалізацію програми, 
у тому числі: 

 2021 – 
2025 роки 

 усього 32580,0 8802,0 6767,0 6157,0 5692,0 5162,0  
міський 
бюджет 

29998,5 8285,7 6250,7 5640,7 5175,7 4645,7 

власні кошти 
підприємств 

2581,5 516,3 516,3 516,3 516,3 516,3 

1. Розвиток 
автоматизованих 
систем зв’язку та 
оповіщення 

Реконструкція 
системи 
оповіщення  

2021 – 
2025 роки 

Разом за 
напрямком 

 

усього 275,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Буде 
модернізовано 
автомати-
зованну 
систему 
централізо-
ваного 
оповіщення  

міський 
бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

власні кошти 
підприємств 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2. Створення та 
накопичення 
регіонального та 
місцевих 
матеріальних 
резервів для 
запобігання і 
ліквідації 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій 

  Разом за 
напрямком 

усього 3924,5 784,9 784,9 784,9 784,9 784,9  
міський 
бюджет 

2429,5 485,9 485,9 485,9 485,9 485,9 

власні кошти 
підприємств 

1495,0 299,0 299,0 299,0 299,0 299,0 

1. Щорічне 
поповнення 
резерву пально-
мастильних 
матеріалів для 
запобігання і 
ліквідації наслідків 
надзвичайних 
ситуацій 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

міський 
бюджет 

1041,0 208,2 208,2 208,2 208,2 208,2 Щорічне 
поповнення 
регіонального 
та місцевих 
матеріальних 
резервів 
відповідно до 
встановлених 
обсягів 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
     міський 

бюджет 
140,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0  

власні кошти 
підприємств 

1230,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 

  2. Створення 
резерву лікарських 
засобів на випадок 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
охорони 
здоров'я 

міської ради 

міський 
бюджет 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Буде створено 
резерв 
необхідних 
лікарських 
засобів (10 
наборів) 

  3. Забезпечення 
речовим майном 
пунктів санітарної 
обробки людей 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
економіки 

міської ради, 
керівники 

підприємств 
сан.обробки 

усього 342,0 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 Буде 
забезпечено 
санітарну 
обробку 456 
осіб на добу 

міський 
бюджет  

117,0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

власні кошти 
підприємств 

225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

  4. Забезпечення 
продовольством 
особового складу 
сил цивільного 
захисту при 
проведенні 
аварійно-
рятувальних та 
інших 
невідкладних робіт 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
економіки 

міської ради, 
керівники 

підприємств 
на яких 

створено 
аварійно- 

рятувальні 
команди 

усього 66,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Буде 
забезпечено 49 
осіб сил 
цивільного 
захисту при 
проведенні 
аварійно-
рятувальних та 
невідкладних 
робіт на добу 

міський 
бюджет 

22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

власні кошти 
підприємств 

40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

3. Забезпечення 
пожежної та 
техногенної 
безпеки 

 Разом за 
напрямком 

усього 23105,0 6765,0 4730,0 4330,0 3905,0 3375,0 Буде 
обладнано 49 
будівель 
(приміщень) 
закладів 
освіти, 
культури, 
охорони 
здоров'я 
системами 
проти пожеж-

міський 
бюджет 

23105,0 6765,0 4730,0 4330,0 3905,0 3375,0 

1. Обладнання 
будівель 
(приміщень) 
закладів освіти, 
культури, охорони 
здоров'я системами 
протипожежного 
захисту 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
міської ради 

міський 
бюджет 

12800,0 2800,0 2800,0 2400,0 2400,0 2400,0 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
культури і 
туризму 

міської ради 

міський 
бюджет 

5600,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 800,0 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(здійснення їх 
технічного 
обслуговування та 
пожежного 
спостерігання) 
 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
охорони 
здоров'я 

міської ради 

міський 
бюджет 

1200,0 400,0 400,0 400,0 - - ного захисту 

  2. Підвищення 
вогнестійкості 
будівель 
(приміщень)  
закладів освіти, 
культури, охорони 
здоров'я шляхом 
просочення 
конструкцій 
вогнетривкими 
сумішами 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
міської ради 

міський 
бюджет 

490,0 105,0 105,0 105,0 105,0 70,0 Буде 
оброблено 
вогнетривки-
ми сумішами  
38 будівель 
(приміщень) 
закладів 
освіти, 
культури, 
охорони 
здоров'я 
 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
культури і 
туризму 

міської ради 

міський 
бюджет 

210,0 70,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
охорони 
здоров'я 

міської ради 

міський 
бюджет 

630,0 140,0 140,0 140,0 140,0 70,0 

  3. Монтаж (ревізія) 
пристроїв захисту 
від прямих 
попадань 
блискавки і 
вторинних її 
проявів на будівлях 
закладів освіти, 
культури 
 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
міської ради 

міський 
бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0 - - Будуть 
змонтовані 
пристрої 
захисту на 7 
будівлях 
закладів 
освіти, 
культури  

2021 – 
2025 роки 

Управління 
культури і 
туризму 

міської ради 

міський 
бюджет 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - 

  4. Приведення у 
робочий стан 
систем протипож. 
захисту будинків 
підвищеної 
поверховості, 
забезпечення їх 
належного 
функціонування  
 

2021 – 
2025 роки 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

міський 
бюджет  

2000,0 2000,0 - - - - Відновлена 
система про-
типожежного 
захисту 
будинка 
підвищеної 
поверховості 
пр.Соборний, 
122  
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4. Попередження та 

ліквідація 
надзвичайних 
ситуацій (подій)  
на водних об'єктах 
розташованих на 
території громади  

1. Заходи щодо 
попередження та 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій (подій) на 
водних об'єктах 

2021 – 
2025 роки 

Разом за 
напрямком 

усього 
 

1200,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Облаштування 
місць масового 
відпочинку на 
водних об’єктах, 
забезпечення 
роботи АРС 
оперативного 
реагування 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

міський 
бюджет  

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

власні кошти 
підприємств 

800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

5. Здійснення проф. 
заходів, проведен-
ня навчань з 
попередження та 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій та 
формування 
мат.запасів для їх 
проведення  

 2021 – 
2025 роки 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

міський 
бюджет 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Щорічно 
будуть 
проводитись 
навчання з 
ліквідації 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій 
природного 
характеру 

6. Забезпечення 
формувань 
цивільного 
захисту та спе-
ціалізованих 
служб цивільного 
захисту засобами 
радіаційного та 
хімічного захисту  

 2021 – 
2025 роки 

Управління 
справами 

виконавчого 
комітету, 
керівники 

підприємств на 
яких створено 
формування та 
спеціалізовані 

служби ЦЗ 

усього 210,5 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 Працівники 
даних 
категорій 
будуть 
забезпечені 
засобами 
індивідуаль-
ного захисту у 
повному обсязі 

міський 
бюджет 

74,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 

власні кошти 
підприємств 

136,5 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 

7. Забезпечення 
протипожежного 
водопостачання 

 Разом за 
напрямком 

усього 790,0 300,0 300,0 90,0 50,0 50,0 Буде 
додатково 
приведено до 
використання 
за призначен-
ням 30 пожеж-
них гідрантів, 
2 пожежних 
водоймища та 

міський 
бюджет 

790,0 300,0 300,0 90,0 50,0 50,0 

1. Улаштування 
пожежних 
гідрантів 

2021 – 
2025 роки 

ОКВП 
«Дніпро-

Кіровоград» 

міський 
бюджет 

300,0 70,0 70,0 60,0 50,0 50,0 

2. Улаштування 
пожежних пірсів 

2021 – 
2025 роки 

ОКВП 
«Дніпро-

Кіровоград» 

міський 
бюджет 

90,0 30.0 30.0 30.0 - - 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. Будівництво 
пожежних водойм 

2021 – 
2025 роки 

ОКВП 
«Дніпро-

Кіровоград» 

міський 
бюджет 

400,0 200,0 200,0 - - - 3 місця для 
забору води з 
природньої 
водойми 

8. Підвищення та 
забезпечення 
оперативного та 
ефективного 
реагування на 
надзвичайні події 
та ситуації 
природного та 
техногенного 
характеру  

Поліпшення 
матеріально-
технічної бази 2 
ДПРЗ УДСНС 
України в області, 
забезпечення 
оперативного 
реагування на 
надзвичайні події 
та ситуації 

2021 – 
2025 роки 

Разом за 
напрямком 

усього 3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Запобігання 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій та 
подій, загибелі 
та травму-
вання людей, 
зменшення 
збитків та 
втрат 

2 ДПРЗ 
УДСНС 

України в 
області 

міський 
бюджет  

3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


