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1. ПАСПОРТ 
Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної команди місцевої пожежної 

охорони Городнянської міської ради на 2023-2025 роки 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної, мобілізаційної 

роботи та з питань запобігання та 

виявлення корупції Городнянської 

міської ради  

2.  

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Бюджетний Кодекс України, Закон 

України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодекс 

цивільного захисту України від 02 

жовтня 2012 року № 5403 – VI зі 

змінами  

3.  

Розробник Програми 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної, мобілізаційної 

роботи та з питань запобігання та 

виявлення корупції Городнянської 

міської ради 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради 

4.  

Співрозробники  Програми 

Чернігівський районний відділ 

Головного управління ДСНС України 

у Чернігівській області 

5.  
Відповідальні виконавці 

Програми 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної, мобілізаційної 

роботи та з питань запобігання та 

виявлення корупції Городнянської 

міської ради 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради 

6.  Учасники Програми 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної, мобілізаційної 

роботи та з питань запобігання та 

виявлення корупції Городнянської 

міської ради 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 



архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради 

7.  
Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради 

8.  Одержувач бюджетних коштів -  

9.  Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

10.  
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Городнянської міської 

територіальної громади, інші джерела 

не заборонені законодавством 

11.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

                        

3 600,0 тис. грн. 

 
 

2. Загальні положення 

Програма забезпечення діяльності місцевої пожежної команди місцевої 

пожежної охорони Городнянської міської ради на 2023-2025 роки (далі – 

Програма) 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, зміцнення матеріально-технічної бази. 

 

3. Мета і основні завдання Програми 

Головною метою Програми є: 

- створення системи забезпечення пожежної безпеки в населених 

пунктах громади та її вдосконалення; 

- захист життєво-важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, 

установ, організацій міської ради (незалежно від форм власності) у сфері 

пожежної безпеки; 

- розробка організаційних засад діяльності щодо забезпечення 

пожежної безпеки населення на об’єктах населених пунктів міської ради шляхом 

якісного відновлення підрозділів пожежної охорони та забезпечення їх засобами 

зв’язку; 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної з 

забезпеченням пожежної безпеки в населених пунктах громади. Впровадження 

досвіду попередження пожеж та загибелі людей; 

- ефективне розв’язання проблем із протипожежного захисту та 

оперативне реагування на протипожежну обстановку в населених пунктах міської 

ради; 

- вдосконалення організації та забезпечення гасіння пожеж від 



негативних наслідків; 

- посилення нагляду за станом пожежної безпеки в громадських 

пунктах та на об’єктах господарств міської ради; 

- інформаційне забезпечення Городнянської міської ради, 

підприємств, установ, організацій та населення з питань пожежної безпеки; 

- створення сприятливих умов для роботи пожежної служби. 
 

4. Організаційні заходи щодо виконання Програми 

Основними заходами Програми є: 

1. Забезпечення діяльності пожежних команд шляхом фінансування витрат 

на їх утримання відповідно  до затвердженого кошторису. 

2. Покращення матеріально – технічної бази місцевої пожежної команди, 

шляхом проведення поточного та капітального ремонтів основних засобів, 

спеціального автотранспорту та техніки. 

3. Придбання спеціального обладнання та інвентаря з пожежогасіння. 

4. Придбання для пожежних команд паливно-мастильних матеріалів, 

пожежно-технічного озброєння і піноутворення, засобів захисту органів дихання. 

5. Обмундирування і спорядження особового складу, засобів рятування 

людей; забезпечення необхідних санітарно – гігієнічних умов для цілодобового 

перебування чергової варти. 

6. Закупівля спеціальної пожежної техніки, засобів малої механізації 

рятувальних робіт та оснащення. 

7. Проведення благоустрою території пожежної служби. 

8. Установка пожежних гідрантів у населених пунктах громади для забору 

води під час ліквідації надзвичайних ситуацій на території міської ради. 

9. Організація на підприємствах, організаціях та установах всіх форм 

власності вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та побуті. 

10. Забезпечення якісного проведення в закладах освіти міської ради 

щорічного “Дня знань пожежної безпеки”, обслуговування масових та спортивних 

заходів, що проводяться на території ТГ, пожежною технікою. 

11. Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки жителями населених 

пунктів громади. 

12. Проведення протипожежної пропаганди серед учнівської молоді з 

метою запобігання пожежам  та наслідкам від  них. 

 

5. Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Городнянської міської 

територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством. 

Орієнтовний обсяг необхідного ресурсу складає 3 600,0 тис. грн.: 

2023 рік – 1 000,0 тис.грн.; 

2024 рік – 1 200,0 тис.грн.; 

2025 рік – 1 400,0 тис.грн. 

Обсяг коштів визначається в процесі формування бюджету громади з 

урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватись в залежності від 

факту виконання бюджету при внесенні змін до нього. 
 

 



 

6. Очікувані результати 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

Результатом виконання Програми має стати дієвий захист населення, яке 

проживає на території обслуговування місцевої пожежної команди, та його майна від 

пожеж, а також створення належних умов матеріально-технічного забезпечення 

місцевої пожежної команди, зменшення на об'єктах і в населених пунктах кількості 

пожеж, загибелі та травмування на них людей, матеріальних збитків від їх наслідків, 

забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів аграрного сектору 

економіки, підвищення професійної майстерності її працівників при виконанні 

покладених завдань щодо забезпечення протипожежної безпеки жителів громади. 

 

7. Контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням заходів програми покладається на постійну комісію 

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

розвитку, законності та правопорядку. 



 


