
Проект 

 

   

                                        УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

 

(вісімнадцята (36) сесія сьомого скликання) 

 

 

від 18 жовтня 2019 року 

м. Городня 

 

 

Про затвердження цільової соціальної 

Програми “Забезпечення пожежної 

безпеки на території Городнянської 

міської ради на 2019 рік” 

 

 

З метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного 

середовища, 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, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити цільову соціальну Програму “Забезпечення пожежної 

безпеки на території Городнянської міської ради на 2019 рік” (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                    А.І.Богдан 

 

 

 



Проект 

 

Затверджено 

рішенням вісімнадцятої (36) сесії 

Городнянської міської ради сьомого 

скликання від 18 жовтня 2019 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова соціальна 

Програма “Забезпечення пожежної 

безпеки на території Городнянської 

міської ради на 2019 рік” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

Розділ І. ПАСПОРТ 

Цільової соціальної Програми “Забезпечення пожежної 

безпеки на території Городнянської міської ради на 2019 рік” 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській 

області 

2. Розробник Програми 
Городнянська міська рада 

1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській 

області 

3. 
Відповідальний 

виконавець Програми 

1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській 

області 

4. Учасники Програми 
Городнянська міська рада 

1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській 

області 

5. Мета програми 

Забезпечення оперативної готовності              

4 державної пожежно-рятувальної частини     

м. Городня, щодо локалізації та ліквідації 

надзвичайних ситуацій (подій) та проведення 

аварійно-рятувальних і інших невідкладних 

робіт  

6. 
Термін реалізації 

Програми 
2019 рік 

7. 
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський 

8. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

40 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

Розділ ІІ. Загальні положення 

 

Цільова соціальна Програма “Забезпечення пожежної безпеки на території 

Городнянської міської ради на 2019 рік” розроблена відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту 

України від 02 жовтня 2012 року № 5403 – VI та спрямована на забезпечення 

пожежної безпеки в  населених пунктах Городнянської міської об’єднаної 

територіальної громади на основі концепції соціально-економічного розвитку 

громади, комплексного підходу до розв’язання проблем захисту народного 

надбання від пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення, 

забезпечення пожежної безпеки, організаційні заходи її функціонування, 

зміцнення матеріально-технічної бази. 

 

Розділ ІІІ. Мета Програми 

Головна мета Програми: підвищення рівня оперативної готовності 4 

державній пожежно-рятувальній частині м. Городня, щодо реагування на 

надзвичайні ситуації (події) та здатності до проведення аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних робіт шляхом покращення матеріально-технічної бази. 

 Дія Програми спрямована на покращення матеріально-технічного стану, 

що дасть можливість підвищити  рівень оперативної готовності пожежно-

рятувальної частини до дій за призначенням, розширить можливості частини 

щодо проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт, створить 

сприятливі умови для роботи пожежної служби. 

 

Розділ ІV. Основні завдання Програми 

Завданням Програми є зміцнення матеріально-технічної бази 4 пожежно-

рятувальної частини м. Городня . 

 

Розділ V. Заходи Програми та їх фінансове забезпечення 

Надання Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до 

Додатку.  

 

 

Розділ VІ. Очікувані результати 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

Зміцнення матеріально-технічної бази пожежної частини в 2019 році 

розширить можливості пожежної служби щодо проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт та створить сприятливі умов для 

роботи рятувальників. 
 
 
 



                                     Додаток  

                                                                                                                                                                              Цільової соціальної Програми “Забезпечення 

                                                                                                                                                                               пожежної безпеки на території Городнянської                            

                                                                                                                                            міської ради на 2019 рік” 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№
з/

п
 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн) 

Орієнтовний результат 

1 

Підвищення рівня 

оперативної 

готовності щодо 

локалізації 

(ліквідації) 

надзвичайних 

ситуацій (подій) та 

проведення 

аварійно-

рятувальних і 

інших робіт 

шляхом 

покращення 

матеріально-

технічної бази 

пожежної частини 

Придбання 

твердопаливного 

котла для 4 

державної 

пожежно-

рятувальної 

частини            

м. Городня 

2019 рік 

 

1 ДПРЗ У 

ДСНС 

України у 

Чернігівській 

області 

Міський 

бюджет 
40,0 

Покращення 

оперативності та 

злагодженості дій при 

локалізації (ліквідації) 

надзвичайних ситуацій 

(подій),  розширення 

можливості  пожежно-

рятувальної частини 

щодо проведення 

аварійно-рятувальних і 

інших невідкладних робіт   

Разом     40,0  

 


