
  

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2021 року                                                                № ___ - 8- VIII                                

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження «Програми 

Борщагівської сільської 

територіальної громади 

Бучанського району Київської 

області «Забезпечення пожежної, та 

техногенної безпеки на 2022 рік» 

 

Відповідно до ст. ст. 11, 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про пожежну безпеку», 

Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»,  Постанови Кабінету 

Міністрів України за № 11 від 09.01.2014 року “Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, 

Борщагівська сільська рада,-  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області «Забезпечення пожежної, 

та техногенної безпеки на 2022 рік» (додається). 

 2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області на 2022 рік та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну 

депутатську комісію. 

 

 

Сільський голова                     Олесь КУДРИК 

 

 



 

Підготовлено:               ______________    О. Прус 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення 8 сесії 

Борщагівської  сільської ради 

VІІІ скликання  

від 24.12.2021р. № ____-8- VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Програма Борщагівської сільської територіальної 
громади Бучанського району Київської області 

«Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 
2022 рік» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2021 рік 



 

ПАСПОРТ   

 
1. Ініціатори розробки 

Програми 

Борщагівська сільська рада Бучанського 

району Київської області 

2. Нормативно-правова 

база та підстава для 

розробки Програми 

Ст. 11, 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України 

«Про пожежну безпеку», Закону України «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки»,  Постанови 

Кабінету Міністрів України за № 11 від 

09.01.2014 року «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту» 

3.  Розробник Програми Борщагівська сільська рада Бучанського 

району Київської області 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Борщагівська сільська рада , комунальне 

підприємство «Благоустрій». 

5. Учасники програми Сільська пожежна команда, комунальні 

підприємства Борщагівської сільської ради   

6. Термін реалізації 

Програми 

2022 рік 

7. Джерела 

фінансування 

Бюджет Борщагівської сільської ради, інші 

джерела, незаборонені чинним 

законодавством 

8. Обсяги фінансування 

Програми (тис. грн.) 

 

2579,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного  характеру здійснюється 

на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного надання переваги 

раціональній і превентивній безпеці, адже безпека людини, її життя та 

здоров’я визначені Конституцією України найвищими соціальними 

цінностями. 

 Програма «Забезпечення пожежної та  техногенної безпеки на 2022 

рік» (далі – Програма) розроблена на підставі: Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

пожежну безпеку», Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 

Постанови Кабінету Міністрів України  № 11 від 09.01.2014 року «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту», інших нормативно-правових актах в сфері забезпечення 

пожежної та  техногенної безпеки населення. 

Борщагівська  громада за показниками техногенного та природного 

навантаження належить до районів з середньою небезпекою виникнення 

аварій і катастроф. У зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації 

в державі, значно збільшується вірогідність виникнення надзвичайних 

ситуацій соціального та воєнного характеру, в тому числі, внаслідок 

здійснення терористичних актів. 

Надзвичайно серйозною проблемою залишається забезпечення 

надійного протипожежного захисту  та належне протипожежне 

водопостачання населених пунктів, зокрема, відсутність необхідної 

кількості пожежних гідрантів, обладнання водозабірними пристроями 

водонапірних веж та їх технічний стан. 

У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою 

частиною національної безпеки, вони потребують здійснення 

першочергових заходів, на виконання яких розроблена дана Програма.  

 

II. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій, 

навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів 

підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та 



населених пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та захисту населення, залучення до 

розв’язання зазначених проблем додаткових джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 

III. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ 

Першочерговими завданнями Програми є: 

- створення в Борщагівській громаді єдиної системи забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення належного виконання рішень органів державної влади 

та органу місцевого самоврядування щодо підвищення 

протипожежного захисту об’єктів усіх форм власності, забезпечення 

їх техногенної безпеки, запобігання загибелі людей; 

- підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил 

пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем 

проживання, правил поведінки на воді, активного залучення до цієї 

роботи засобів масової інформації; 

- визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного 

захисту об’єктів всіх форм власності в громаді, забезпечення їх 

техногенної безпеки; 

- приведення у готовність наявного фонду захисних споруд, 

створення, накопичення та утримання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на 

забезпечення пожежної, техногенної безпеки бюджетних коштів і 

державних ресурсів. 

 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Виконання даної Програми дасть можливість: 

- забезпечити належний рівень безпеки населення, захистити 

територію Борщагівської громади, об'єктів виробництва і соціально-

культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

- удосконалити механізм проведення моніторингу і прогнозування 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій;  



- своєчасно виявляти надзвичайні ситуації та забезпечити оповіщення 

персоналу об’єктів та населення у разі їх виникнення; 

- створити умови безпечної життєдіяльності населення, технологічної 

та техногенної безпеки, забезпечити безаварійну роботу на об'єктах 

підвищеної небезпеки; 

- визначити та належно утримувати місця масового відпочинку людей 

на водних об’єктах Борщагівської громади, забезпечити безпеку 

перебування людей на них; 

- сприяти зменшенню кількості пожеж та аварій на об'єктах та в 

населених пунктах Борщагівської громади, запобігати загибелі та 

травмуванню людей;  

- скоротити до мінімуму час прибуття пожежних підрозділів до місця 

імовірної пожежі за рахунок оптимальної  дислокації  пожежних 

підрозділів у сільській місцевості;  

- збільшити кількість підрозділів місцевої пожежної охорони, що 

сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування; 

- забезпечити своєчасне, оперативне реагування на пожежі для їх 

успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків 

пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних 

водогонів, природних і штучних водоймищ,  інших інженерних 

споруд водопостачання; 

- поліпшити стан матеріально-технічного забезпечення пожежно-

рятувальних підрозділів, а саме сільську пожежну команду. 

- підвищити ефективність використання коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого  бюджету, громадських 

організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування заходів, передбачених Програмою, 

визначаються виходячи із фінансових можливостей та наведені в додатку і 

можуть бути уточненими  протягом року відповідно  до потреби. 

 

VI. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 



 
Програмою делеговані повноваження щодо забезпечення діяльності 

пожежної охорони Борщагівської сільської ради Комунальному 

підприємству «Благоустрій»  Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

КП «Благоустрій» відшкодовуються витрати на забезпечення 

діяльності пожежної охорони Борщагівської сільської ради за рахунок 

коштів сільського бюджету відповідно до затвердженого плану 

використання, зокрема на: 

оплату праці згідно із штатним розписом; 

        забезпечення пожежно-технічним обладнанням,  форменим одягом, 

спорядженням; 

придбання паливно-мастильних матеріалів та інших експлуатаційних 

матеріалів; 

технічне обслуговування, капітальний і поточний ремонт автомобілів;  

        професійну підготовку пожежників  і водіїв, тощо. 

 

 

VIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ 

 
Координація та контроль за ходом виконання Програми 

здійснюється Борщагівською сільською радою та профільними 

комісіями. 

 

 

Сільський голова                                                                   Олесь КУДРИК



 

Додаток                                                                                                                                           

до Програми Забезпечення 

пожежної та  техногенної 

безпеки на 2022 рік 

Прогнозні обсяги фінансування заходів  Програми 
 

№ Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконанн

я 

заходу 

Джерела 
фінансу-вання 

Обсяги 

фінансу-

вання, 

тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата праці 

 

2022 

 

 

 

Видатки з 

бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник 

сільська рада 

1851,9 

тис. грн 

Забезпечення достойної 

заробітної плати за роботу в 

умовах підвищеного ризику 

для життя та здоров'я. 

2 Забезпечення 

пожежно-технічним 

обладнанням,        

форменим одягом, 

спорядженням 

 

2022 

 

Видатки з 

бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник 

сільська рада 

89,8 

тис. грн 

В результаті придбання 

нового пожежно-захисного 

одягу та спорядження 

будуть розширені 

можливості підрозділу при 

ліквідації пожеж та 

надзвичайних ситуації. 

3 Забезпечення 

потреб при 

оформленні 

технічної 

документації та 

технічного огляду 

пожежних 

автомобілів 

2022 Видатки з 

бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник 

сільська рада 

74,5      

тис. грн. 

Забезпечення аварійно-

рятувальним обладнанням 

4 Забезпечення 

паливо-

мастильними 

матеріалами 

2022 Видатки з 

бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник 

сільська рада 

194,0 

тис. грн. 

Наявність паливо-

мастильних матеріалів 

надає можливість 

підрозділу приїздити на  

ліквідації пожеж та 

надзвичайних ситуацій 

5 Забезпечення 

автомобільними 

запасними 

частинами 

2022 Видатки з 

бюджету 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник 

сільська рада 

233,4 

тис. грн. 

Без наявності запасних 

частин неможливо 

підтримувати пожежні 

автомобілі в справному 

стані 

6 Забезпечення 

сервісного 

2022 Видатки з 

бюджету 

136,0 

тис. грн. 

Забезпечення сервісним 

обслуговаванням дасть 



 
обслуговування 

автомобілів. 

 Професійна 

підготовка 

пожежників  і 

водіїв 

Борщагівської 

сільської ради 

(головний 

розпорядник 

сільська рада 

змогу підтримувати 

пожежні автомобілі в 

технічно справному стані. 

Навчання забезпечить вищу 

результативність при 

ліквідації пожеж та 

надзвичайних ситуацій 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          Олесь КУДРИК 


