
 

 

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  

 

    (третя сесія восьмого скликання) 

 

 

11 лютого 2021 року                                                                              м. Городня 

 

Про затвердження Програми  

“Забезпечення пожежної безпеки 

на території Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки” 

 

 

У відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, 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», Городнянська міська 

рада в и р і ш и л а: 

 

  1. Затвердити Програму “Забезпечення пожежної безпеки на території 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки” (далі – Програма), що 

додається. 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 



 

 
 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         Рішенням третьої сесії  

                                                                                                         Городнянської    міської ради 

                                                                                                         восьмого скликання  

                                                                                                         від 11 лютого 2021 року                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

“Забезпечення пожежної 

безпеки на території Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Городня 

2021 р. 
 



 

Розділ І. ПАСПОРТ 

Програми “Забезпечення пожежної 

безпеки на території Городнянської міської ради на 2021-2025 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. 
Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Городнянська міська рада 

 

5. 
Одержувач бюджетних 

коштів 

1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській 

області 

6. Учасники Програми 

Городнянська міська рада 

1 ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській 

області 

4 державна пожежно-рятувальна частина     

м. Городня 

7. 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  

8. 
Термін реалізації 

Програми 
2021-2025 роки 

9. 
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Городнянської міської 
територіальної громади 

10. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

500 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Загальні положення 

Програма “Забезпечення пожежної безпеки на території Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки” 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  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. 

 

Розділ ІІІ. Мета Програми 

Головна мета Програми: підвищення рівня оперативної готовності 4 

державної пожежно-рятувальної частини м. Городня, щодо реагування на 

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

інших невідкладних робіт шляхом забезпечення її паливно-мастильними 

матеріалами. 

 Дія Програми 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 забезпечення 4 пожежно-рятувальної частини м. 

Городня паливно-мастильними матеріалами для проведення аварійно-

рятувальних і інших невідкладних робіт . 

 

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. 

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами 4 пожежно-рятувальної 

частини м. Городня в 2021-2025 роках розширить можливості пожежної служби 

щодо проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт та створить 

сприятливі умов для роботи рятувальників. 
 
 
 



                       Додаток 

                                                                                                                                                                     Програми “Забезпечення пожежної безпеки на території 

                                                                                                                                                    Городнянської міської ради на 2021-2025 роки” 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№
з/

п
 Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконанн

я 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

(тис.грн),в 

т.ч. 

2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 
Орієнтовний 

результат 

1 

Підвищення 

рівня 

оперативної 

готовності 

щодо 

локалізації 

(ліквідації) 

надзвичайни

х ситуацій 

(подій) та 

проведення 

аварійно-

рятувальних 

і інших робіт 

шляхом 

забезпечення 

паливно-

мастильними 

матеріалами 

пожежної 

частини 

Забезпеченн

я паливно-

мастильним

и 

матеріалами 

4 державної 

пожежно-

рятувальної 

частини            

м. Городня 

2021-2025 

рік 

 

1 ДПРЗ У 

ДСНС 

України у 

Чернігівс

ькій 

області 

Бюджет 

Грородн

янської 

міської 

територі

альної 

громади 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 - - - - 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

 

                                           Секретар міської ради                                            Світлана БІЛЬСЬКА 


