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КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Касьяна, 29, м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області, 39200 

тел./факс: (05343) 3-12-05, e-mail: 21051562@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 21051562 

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

чотирнадцятої позачергової сесії  

восьмого скликання 

 

19 листопада 2021 року         № 4    

 

Про затвердження Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної команди № 2  

с. Озера на 2022 – 2024 роки  

 

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Кодексу цивільного захисту України, враховуючи рекомендації постійних 

комісій міської ради з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін та з 

питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, промисловості, 

транспорту, зв’язку та підприємництва, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму забезпечення діяльності місцевої пожежної команди № 2          

с. Озера на 2022 – 2024 роки (додається на 6 аркушах). 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Виконавчий комітет Кобеляцької 

міської ради та Місцеву пожежну команду № 2 с. Озера. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з  

питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін та з питань містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку та 

підприємництва.  

 

 

 

Міський голова        О. КОПЕЛЕЦЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення чотирнадцятої позачергової 

сесії Кобеляцької міської ради 

восьмого  скликання   

від 19.11.2021 № 4 

 

 

Програма забезпечення  діяльності  місцевої пожежної команди № 2 с. Озера  

на 2022 – 2024 роки 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

(загальна характеристика місцевої  програми) 

 

  

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради, 

Кобеляцький районний сектор ГУ ДСНС у 

Полтавській області 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 

року № 5403-VI, зі змінами від 19.02.2021 року   

№ 1259-IX 

 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради, 

Місцева пожежна команда № 2 с. Озера   

4. Співрозробники програми 7 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради, 

місцева пожежна команда № 2 с. Озера 

6. Учасники програми Кобеляцька міська рада, підприємства, установи та 

організації незалежно від форм власності та 

господарювання, виконавчий комітет  

7. Термін реалізації програми 2022 – 2024 рр. 

8. Перелік  місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для  комплексних 

програм) 

бюджет Кобеляцької міської  територіальної 

громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, тис.грн. 

всього, у тому числі: 

4806,9 

9.1. коштів районного бюджету - 

9.2. коштів місцевого бюджету 4806,9 

9.3 коштів інших джерел - 
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Програма забезпечення  діяльності  місцевої пожежної команди № 2 с. Озера  

на 2022 – 2024 роки 

 
І. Загальні положення  

 

         Програма  забезпечення діяльності місцевої пожежної команди № 2 с. Озера  на 2022 -

2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  

Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» та Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

         Розвиток промисловості та сільського господарства населених пунктів Кобеляцької 

міської ради Полтавської області визначають значною мірою техногенно-екологічний стан 

території. 

Незбалансований протягом довгих років економічний розвиток району обумовили 

екстенсивний характер природокористування, погіршення стану навколишнього середовища. 

Потенційна небезпека техногенних аварій в населених пунктах швидко наростає під 

впливом збільшення рівня зношеності основних фондів. Тому безпека для населення, 

середовища його проживання стає найважливішою характеристикою якості життя. Аналіз 

місця і ролі потенційно-небезпечних виробництв в господарському комплексі  показує, що 

вони інтегровані в загальну структуру економіки, прямо чи опосередковано пов’язані з усіма 

видами людської діяльності і їх неможливо виключити із сфери виробництва.  

         В межах  території  обслуговування  місцевою пожежною командою № 2 с. Озера 

можуть виникнути надзвичайні ситуації, пов’язані з масовими руйнуваннями, отруєнням  

людей, вибухами, пожежами, зараженням території та іншими факторами. 

Виникнення надзвичайних ситуацій в пожежній сфері можливе на підприємствах  та 

лісових масивах в межах населених пунктів. 

         Виникнення надзвичайних ситуацій у вибуховій сфері можливе на об’єктах, де 

використовуються вибухові речовини  і де є небезпека зони проведення вибухових робіт. 

Виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах газопостачання можливе  на 

газорозподільчих пунктах . 

         На території, яку обслуговує місцева пожежна команда № 2 с. Озера, можливий 

сильний вітер, включаючи шквали та смерчі, крупний  град, сильний дощ, злива, сильний 

снігопад, сильне налипання снігу, сильна ожеледь, снігові замети, сильна хуртовина, засуха 

та заморозки. 

Таким чином,  велика кількість проблем, пов’язаних із захистом населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього середовища, 

небезпечних об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, 

підвищенням  рівня  протипожежного захисту  та створення  сприятливих умов  для 

реалізації  державної політики  у сфері пожежної безпеки. Визначення необхідних для 

реалізації заходів щодо вирішення проблем  та створення умов для ефективної реалізації 

завдань цивільного захисту, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди об'єктам, 

матеріальним і культурним цінностям та довкіллю в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

та зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня 

захисту населення і території   від їх наслідків. 

 

ІІІ. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів  

для реалізації Програми 

 

Сильні 

сторони 

наявність нормативної бази щодо виконання завдань цивільного захисту; 
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(S) 

Слабкі 

сторони  

(W) 

низький рівень  забезпеченості   служб цивільного захисту; 

 

 

Можливості 

(О) 

зменшення кількості постраждалого та загиблого населення в 

надзвичайних ситуаціях; 

підвищення оперативності реагування на надзвичайні ситуації; 

своєчасне отримання інформації про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій та інформованості населення  

Загрози 

(Т) 

недостатній рівень готовності населення до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

високий рівень форс-мажорних обставин при виникненні надзвичайних 

ситуацій 

 

IV. Основні  напрями реалізації Програми 

Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на 

її виконання. 

Основними напрямами реалізації Програми є: 

привести протипожежний стан об’єктів та населених пунктів у відповідність з 

вимогами законодавчих та інших нормативно-правових  актів  у сфері  пожежної безпеки; 

знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов’язаних  з пожежами,  створити  

сприятливі умови життєдіяльності населення, зменшити вплив  небезпечних факторів  пожеж  

на навколишнє природне  середовище; 

зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та 

матеріальних збитків;  своєчасно виявляти  осередки загорань, видаляти  продукти горіння; 

придбання паливно-мастильних матеріалів,  спецодягу та спецвзуття, дров для опалення 

приміщення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних  умов для цілодобової  роботи  

чергової зміни; 

         підвищення рівня безпеки людей у  громадських місцях. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів Кобеляцької міської 

територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.  

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для реалізації Програми:  

 

Джерела фінансування 

місцевого бюджету 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

У тому числі по роках 

2022 2023 2024   

Місцевий 

бюджет 
тис. грн 

1510,1 1584,9 1711,9 - - 

Бюджет органів 

місцевого 

самоврядування  

  - - - - 

Кошти підприємств,  

інші джерела   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Всього 

 
тис. грн 

1510,1 1584,9 1711,9 - - 
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VІ. Організація управління та контролю 

 

Організація виконання заходів Програми здійснюється начальником місцевої 

пожежної команди № 2 с. Озера, який  щорічно збирає, узагальнює, готує та надає міському 

голові узагальнену інформацію про стан виконання і фінансування Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється головним розпорядником коштів. 

 

VII.  Очікувані  результати Програми 

 

Результатом  виконання Програми  має стати  дієвий захист  населення,  яке проживає  

на території  обслуговування місцевою пожежною командою № 2 с. Озера,  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. 

  

 

 

 

 

 

 

                

Додаток  

до місцевої цільової Програми 

розвитку цивільного захисту 

Кобеляцького району на 2016 – 

2020 роки 



0 

 

ЗАХОДИ 

Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної команди № 2 с. Озера на 2022 – 2024 роки  (тис. грн. ) 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Відповідальн

і виконавці 

Джерела 

фінансування 

(районний, 

місцевий 

бюджет, інші) 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Термін виконання заходів за роками, 

в тому числі  орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн. 

2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1. Підтримання в 

постійній  готовності 

особового складу та 

технічного оснащення 

пожежної команди 

 

Видатки  всього 

 

Виконком 

Кобеляцької 

міської ради 

місцевий 

бюджет 
4806,9 1510,1 

 

1584,9 

 

 

1711,9 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

  Оплата праці   3741,2 1177,6 1228,8 1334,8   

 
Нарахування на 

заробітну плату 
  842,3 259,5 281,5 301,3   

 
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
  182,0 60,5 60,5 61,0   

 

З них:       ПММ   147,0 49,0 49,0 49,0   

 

           канцтовари            5,0 1,5 1,5 2,0   

 
 Спецкостюми, 

спецвзуття, запчастини                   
  30,0 10,0 10,0 10,0   
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 Послуги   12,4 3,5 4,1 4,8   

 З них: послуги з 

страхування 

транспортних засобів 

  5,3 1,5 1,8 2,0   

 
Послуги з техогляду 

транспортних засобів 
  6,1 1,8 2,0 2,3   

 
Поточний ремонт 

комп’ютерної техніки 
  1,0 0,2 0,3 0,5   

 
 Оплата інших 

енергоносіїв  Дрова 
  29,0 9,0 10,0 10,0   

Всього - - 4806,9 1510,1 1584,9 1711,9 - - 

 


