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1. Паспорт 

 

Програми розвитку цивільного захисту 

 Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Городнянська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Кодекс Цивільного захисту України від 

2 жовтня 2012 року №5403-VІ; 

Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню 

і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 17 березня 2020 року 

№ 530-ІХ; 

Закон України «Про захист інформації в 

інформаційно - телекомунікаційних 

системах» від 05 липня 1994 року 

№80/94- ВР. 

Постанови Кабінету Міністрів України:  

- від 29 березня 2006 року № 373 

«Про затвердження Правил 

забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних 

системах»; 

- від 30 вересня 2015 року № 775 

«Про затвердження Порядку створення 

та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій»; 

- від 27 вересня 2017 № 733 «Про 

затвердження Положення про 

організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуації та зв'язку у сфері 

цивільного захисту». 

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 

4. Співрозробники Програми Чернігівське РУ ГУ ДСНС України у 

Чернігівській області 



  

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної, мобілізаційної роботи та з 

питань запобігання та виявлення 

корупції Городнянської міської ради 

6. Учасники Програми Чернігівське РУ ГУ ДСНС України у 

Чернігівській області,  

підприємства, установи та організації на 

території міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет, кошти підприємств, 

установ, організацій 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

у тому числі: 

місцевий бюджет 

 

 

500 тис.грн. 

 

 

 

500 тис.грн. 

 
Суми можуть змінюватись в залежності від 

надходжень до місцевого бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

 

Програма розвитку цивільного захисту Городнянської міської ради на 2021-

2025 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту 

України від 02.10.2012 №5403-VІ, Законів України від 17.03.2020 року № 530-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (із 

змінами), «Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах» 

від 05 липня 1994 року №80/94- ВР, постанов Кабінету Міністрів України від      

29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах», від 30.09.2015 року № 775 «Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (із змінами), від 27.09.2017 року 

№ 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуації та зв'язку у сфері цивільного 

захисту» (із змінами). 

Програмою передбачено створення місцевого матеріального резерву для 

запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру з метою екстреного використання його у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій (відповідно до Номенклатури та обсягів місцевого 

матеріального резерву Городнянської міської ради для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру), розвиток місцевої системи оповіщення і зв'язку, 

проведення експлуатаційно-технічного обслуговування місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення, удосконалення системи реагування на 

надзвичайні ситуації, проведення роз’яснювально-пропагандистської роботи 

серед населення. 

З прийняттям Програми буде здійснено: 

придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного 

обладнання, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, 

продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, 

призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 

відновлювальних робіт і заходів;  

придбання будівельних матеріалів, необхідні для надання термінової 

допомоги постраждалому населенню для ремонту будівель та споруд в зонах 

надзвичайних ситуацій; 

придбання пального для оперативного забезпечення підрозділів оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних формувань, 

державних і комунальних служб, залучених на локалізацію та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій (катастрофічне затоплення, повені, зсуви, руйнівні 

наслідки несприятливих гідрометеорологічних умов, руйнування житлових та 

виробничих будівель і споруд, пожежі та ін.); 



  

придбання обладнання для надання термінової допомоги населенню, 

першочергового життєзабезпечення постраждалого населення в зонах 

надзвичайних ситуацій та осіб, які залучаються для ліквідації надзвичайних 

ситуацій та здійснення рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт; 

здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації; 

розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту 

Городнянської міської ради; 

забезпечення створення, своєчасного та якісного експлуатаційно-технічного 

обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення; 

обстеження місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів 

минулих війн; 

придбання та розповсюдження наочних матеріалів, посібників щодо безпеки 

життєдіяльності населення. 

 

3. Мета  Програми 

 

Метою Програми є захист населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки 

населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, ефективне 

функціонування ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи 

цивільного захисту, організація готовності місцевої системи централізованого 

оповіщення, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій, проведення пошукових, аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення захисту населення, 

навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з 

масовим перебуванням людей і населених пунктів від пожеж, забезпечення 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших 

проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, 

що існують в Городнянській міській раді на теперішній час. 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми 

здійснює Городнянська міська рада через відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з 

питань запобігання та виявлення корупції Городнянської міської ради.  

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету, кошти 

підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні 



  

пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об' єднань 

громадян, інші не заборонені законодавством джерела. 

Передбачається фінансування заходів щодо створення місцевого 

матеріального резерву, здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо 

ефективного функціонування ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту, розвитку системи зв'язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту, створення, своєчасного експлуатаційно-

технічного обслуговування місцевої системи централізованого оповіщення. 

Практична реалізація завдань Програми буде досягатися шляхом 

фінансування Програми розвитку цивільного захисту Городнянської міської ради 

на 2021-2027 роки з міського бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання 

визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету 

(уточнюються під час складання проектів бюджетів на відповідний рік), 

відповідних рішень.  

Керівники потенційно-небезпечних об’єктів громади використовують кошти 

підприємств для розробки документів, необхідних для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт на ПНО (потенційно небезпечних 

об`єктів). 

Строк виконання Програми 2021-2025 роки. 

 

5. Результативні показники виконання Програми 

 

У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне 

функціонування системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру місцевого рівня.  

Виконання заходів Програми дозволить: 

- поповнити і використовувати місцевий матеріальний резерв для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків;  

- підвищити рівень оперативного реагування на виникнення та запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій;  

- забезпечити підтримання у постійній готовності до використання за 

призначенням територіальної системи централізованого оповіщення; 

- створити локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, локальні системи оповіщення 

населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів у разі 

виникнення аварій; 

- очистити територію міської ради від застарілих  вибухонебезпечних 

предметів; 

- підвищити рівень готовності органів влади та рівень підготовки особового 

складу підрозділів ДСНС до ліквідації надзвичайних ситуацій; 



  

- підвищити боєготовність до дій за призначенням сил та засобів на 

території міської ради для ефективного виконання завдань з ліквідації та 

запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій; 

- підвищити рівень безпеки населення і захищеності територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій природного характеру;  

- підвищити якість та ефективність роз'яснювально-пропагандистської 

роботи серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання  Програми покладається на Городнянську міську раду через відділ 

з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної, мобілізаційної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції 

Городнянської міської ради, Чернігівське РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській 

області, підприємства, установи, організації на території міської ради в межах 

встановленої чинним законодавством компетенції. 

 Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та 

координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється відділом з 

питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної, мобілізаційної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції 

Городнянської міської ради. 

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,                        

спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні              

розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів 

Програми. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань запобігання та виявлення 

корупції Городнянської міської ради щороку до 15 лютого готує та подає 

міському голові узагальнений звіт про стан виконання завдань та заходів 

Програми і використання бюджетних коштів. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської 

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

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

оборонної, мобілізаційної роботи та з питань 

запобігання та виявлення корупції  

Городнянської міської ради                 Ігор Беребера 



Додаток 1 

до Програми розвитку цивільного захисту 

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки  

  

Напрями діяльності та заходи  Програми розвитку цивільного захисту  

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 

 
№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува

ння 

(вартість)т

ис. грн 

у тому числі:   

2021 2022 2023 2024 2025 
 

. 
Очікуваний 

результат 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Створення та 

поповнення 

місцевого 

матеріального 

резерву 

1.1. Надання термінової 

допомоги населенню для 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

2021-

2025 

 

Городнянська 

міська рада 

місцевий 

бюджет 

 

420 тис. грн. 
84 тис. 

грн. 

84 тис. 

грн. 

84 тис. 

грн. 

84 тис. 

грн. 

84 тис. 

грн. 

Запобігання і ліквідація 

наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і 

природного характеру з 

мінімальними 

фінансовими і 

матеріальними затратами 

 

1.2. Оперативне 

забезпечення аварійно-

рятувальних формувань, 

залучених на локалізацію 

та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій 

1.3. Першочергове 

життєзабезпечення 

постраждалого населення 

в зонах надзвичайних 

ситуацій 

1.4. Забезпечення 

лікарськими засобами, 

виробами медичного 

призначення, медичним 

обладнанням, засобами  

індивідуального захисту, 

дезінфікуючими 

засобами, 

продовольством та 

іншими матеріальними 
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цінностями, які 

призначені для 

запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій, 

надання допомоги 

постраждалому 

населенню 

1.5. Здійснення 

організаційних та 

спеціальних заходів щодо 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій  

2. Здійснення 

організаційни

х та 

спеціальних 

заходів щодо 

запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

2.1. Обстеження 

місцевості та 

знешкодження 

вибухонебезпечних 

предметів на території 

міської ради (виконання 

термінових заявок) 

 

2021-

2025 

 

Городнянська 

міська рада 

місцевий 

бюджет 

 
50 тис. грн. 

10 

тис.г

рн. 

10 

тис.г

рн. 

10 

тис.г

рн. 

 

10 

тис.гр

н. 

 

10 

тис.г

рн. 

Захист населення від 

вибухонебезпечних 

предметів 

 

 

 

3. Розвиток 

системи зв'язку, 

оповіщення та 

інформатизації 

цивільного  

захисту 

3.1. Створення, 

модернізація місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого 

оповіщення 
2021-

2025 

 

Городнянська 

міська рада 

місцевий 

бюджет 

 
25 тис.грн. 

5 

тис. 

грн. 

5 

тис. 

грн. 

5 

тис. 

грн. 

5 тис. 

грн. 

5 

тис. 

грн. 

Підтримання системи 

оповіщення цивільного 

захисту у стані готовності 

до використання за 

призначенням 
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4. Проведення 

роз’яснювально-

пропагондистськ

ої  роботи серед 

населення 

4.1. Придбання наочних 

матеріалів з безпеки 

життєдіяльності населення 

2021-

2025 

 

Городнянська 

міська рада 

місцевий 

бюджет 

, кошти 

підприємст, 

установ, 

організацій 

5 тис.грн. 

1 

тис.г

рн. 

1 

тис.г

рн. 

1 

тис.г

рн. 

1 

тис.гр

н. 

1 

тис.г

рн. 

Наочне сприйняття вимог 

безпеки життєдіяльності 

та порядку дій в разі 

виникнення 

надзвичайних  

ситуацій 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   Світлана БІЛЬСЬКА 

 



Додаток 2  

до Програми розвитку цивільного захисту  

Городнянської міської ради  на 2021-2025 роки                  

 

Ресурсне забезпечення Програми  розвитку цивільного захисту  

 Городнянської міської ради на 2021-2025 роки   

 
 

Обсяг коштів, які  

пропонується залучити на 

виконання Програми 

у тому числі по роках Усього витрат на 

виконання  

Програми, 

тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025   

у тому числі:        

Місцевий бюджет 100 тис. грн. 100 тис. грн. 100 тис. грн. 100 тис. грн. 100 тис. грн.  500 тис. грн. 

Кошти не бюджетних 

джерел 

       

 

 

 

         Секретар міської ради                                         Світлана БІЛЬСЬКА   

  


