ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми «Захист
населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки»
Заслухавши інформацію начальника відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної
діяльності виконавчого комітету Великодимерської селищної ради про хід
виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»,
керуючись ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про хід виконання Програми «Захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021 роки» прийняти до відома.
Селищний голова

смт Велика Димерка
19 грудня 2019 року
№ 641 ХХX-VII

Анатолій БОЧКАРЬОВ

Додаток 1
до рішення селищної ради
від 19.12.2019 р. № 641 XXX-VII

Інформація
Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки Великодимерської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021 роки»
На основі проведеного аналізу загроз техногенного та природного
характеру для населення і територій Великодимерської ОТГ, а також,
можливостей реагування на них, рішенням Великодимерської селищної ради
від 20 грудня 2018 року № 374 XVIII – VІІ було прийнято та затверджено
Програму «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
Головною її метою визначено послідовне зниження ризику виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення
рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій,
забезпечення захисту людей, навколишнього природного середовища,
об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей від
пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих
умов для реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної
безпеки.
Основну відповідальність за впровадження заходів, передбачених
програмою, а також координацію дій між виконавцями Програми покладено
на відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної та правоохоронної діяльності виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради.
Активну роль у реалізації закладених до Програми напрямків діяльності
здійснюють структурні підрозділи виконавчого комітету, а зокрема:
- Управління фінансів Великодимерської селищної ради;
- Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства,
комунальної власності та розвитку інфраструктури;
- Відділ земельних ресурсів, містобудування та екології, та інші.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ,
ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО РЕАЛІЗОВАНІ У 2019 РОЦІ
№
Пункт
Хід
Найменування заходу
з/п
програми
виконання
6.1. Забезпечення розвитку існуючих та створення нових підрозділів добровільної та
місцевої пожежної охорони
Розробити проектно-кошторисну документацію на
будівництво Центру безпеки громадян та практичного
6.1.2.
1.
Виконано
навчання учнів НВО з предмету БЖД в смт Велика
Димерка по вул Заліська.
6.1.8.
Виконати капітальний ремонт пожежного депо в с
2.
Виконано
Тарасівка Великодимерської ОТГ.
Частково
3.

6.1.11.1.

Провести модернізацію пристосованих пожежних
автомобілів АРС-14, що стоять на озброєнні МПО;

(придбано
мотопомпу для
пож. автомобіля
Продовжується
робота

Доукомплектувати підрозділи місцевої пожежної
охорони пожежним інвентарем, спорядженням,
обмундируванням пожежних, тощо, виходячи з норм
належності, встановлених чинними нормативними
документами
Передбачити кошти на поточну експлуатацію та
ремонт пожежних автомобілів, що стоять на озброєнні
Великодимерської МПО;

Частково
Продовжується
робота

4.

6.1.11.2.

5.

6.1.11.4.

6.

6.1.14.

Організувати страхування життя та здоров'я водіїв
місцевої пожежної охорони.

Продовжується
робота

7.

6.1.15.

Організувати страхування машин місцевої пожежної
охорони.

Продовжується
робота

8.

6.1.16.

Організувати страхування життя та здоров'я
працівників місцевої пожежної охорони, задіяних у
гасінні пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.

9.

6.1.19.

Передбачити кошти на оплату енергоносіїв пожежних
депо Великодимерської ОТГ.

Продовжується
робота

10.

6.1.20.

Передбачити кошти на виплату заробітної плати з
нарахуванням на заробітну плату.

Продовжується
робота

Виконано
Продовжується
робота

Виконано
Виконано

Виконано
Продовжується
робота

Виконано
Виконано

Передбачити кошти на оплату інших послуг,
Виконано
пов’язаних з діяльністю Великодимерської МПО (в Продовжується
робота
ч.т. комісія банку).
6.4. Заходи по забезпеченню захисту життя та здоров’я громадян під час користування
водними об’єктами Великодимерської ОТГ
Вжити заходів щодо розробки, виготовлення та
Виконано
встановлення біля водних об’єктів на території
6.4.1.
12.
Продовжується
Великодимерської ОТГ, у тому числі в місцях
робота
масового відпочинку населення, знаків безпеки,
11.

6.1.21.

№
з/п

Пункт
програми

Найменування заходу

інформаційних стендів та ін., щодо правил безпечної
поведінки під час відпочинку на воді у літній та
зимовий періоди.
6.5. Забезпечення пожежної безпеки
Зміцнювати боєготовність та боєздатність підрозділів
Великодимерської місцевої пожежної охорони,
шляхом проведення пожежно-тактичних навчань та
6.5.1.
тренувань особового складу, приймати участь у
13.
спільних з ДСНС заходах аналогічного характеру на
об’єктах, розташованих у межах Великодимерської
ОТГ.
Взяти участь у щорічному огляді-конкурсі та
змаганнях з пожежно-прикладного спорту серед
6.5.3.
14.
підрозділів місцевої пожежної охорони та дружин
юних пожежних закладів освіти Броварського району.
Здійснювати пропагування безпеки здоров’я та життя
населення громади, основ безпечної поведінки, правил
6.5.7.
пожежної безпеки в побуті та громадських місцях
15.
через засоби масової інформації, соціальну рекламу та
проведення громадських заходів.
Здійснити відновлення та ремонт централізованих
мереж зовнішнього протипожежного водопостачання,
6.5.9.
16.
пожежних гідрантів, протипожежних водойм та
резервуарів, тощо.
6.7. Удосконалення управління у сфері цивільного захисту

17.

6.7.1.

18.

6.7.2.

19.

6.7.3.

Привести у відповідність до вимог законодавства
структуру
Великодимерської
місцевої
ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту.
Вдосконалювати документальне оснащення комісій
Великодимерської селищної ради з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, комісії з питань евакуації, інших
евакуаційних органів об’єднаної територіальної
громади, проводити навчання та практичні заняття з
членами відповідних комісій, тощо.
Забезпечити чітку, організовану та безперебійну
роботу комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради, щодо управління
силами та засобами комунальних служб, підприємств
установ та організацій для своєчасного усунення
наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення
через непогоду, знеструмлення населених пунктів,
об’єктів життєзабезпечення снігопаду, буревію, тощо.

Хід
виконання

Виконано
Продовжується
робота

Виконано
Продовжується
робота

Виконано
Продовжується
робота

Частково
Продовжується
робота

Виконано

Виконано
Продовжується
робота

Виконано
Продовжується
робота

У якості джерел фінансування Програми передбачено кошти
державного, обласного, районного бюджетів, бюджетів Великодимерської
селищної ради, а також кошти підприємств, установ і організацій всіх форм
власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб,
благодійних організацій та об’єднань громадян, а також інші, не заборонені
законодавством, джерела. В той же час, протягом 2019 року, фінансування
здійснювалось виключно з місцевого бюджету Великодимерської селищної
ради.
Для фінансового забезпечення реалізації заходів на 2019 рік до
Програми були закладені кошти у розмірі 3 059 000 грн. З них, станом на
01.12.2019 року, фактично використано 2 639 300 грн.
Освоєння вказаних коштів відбувалось за наступними напрямками:
1. Придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежних автомобілів –
115 500 грн;
2. Придбання запасних частин для пожежних автомобілів - 6 998,00 грн;
3. Придбання комплекту шин (6 шт) на пожене авто ЗІЛ-131 – 38 400,00грн;
4. Придбання пожежних рукавів - 14 640,00 грн;
5. Придбання верхнього зимового одягу (бушлатів) для працівників
Великодимерської МПО – 22 660,00грн;
6. Придбання мікрохвильової печі для Великодимерської СПК– 1 398,96 грн;
7. Придбання господарського приладдя для потреб МПО – 8 229,80 грн;
8. Ремонт техніки та обладнання:
8.1. Ремонт пожежної мотопомпи (МПО Велика Димерка) - 3 498,00 грн;
8.2. Ремонт іншого протипожежного обладнання - 2 069,78 грн;
9. Здійснення поточного ремонту пожежного депо в с Тарасівка –
190 000,00грн;
10.Випробування електрообладнання пожежних депо – 5 000,00грн;
11.Витрати на заробітну плату працівників місцевої пожежної охорони за
11 місяців – 2 056900 грн;
12.Страхування особового складу Великодимерської МПО – 154 348,16 грн, з
них:
12.1. Страхування водіїв місцевої пожежної охорони - 8 428,16 грн;
12.2. Страхування працівників МПО, задіяних у гасінні пожеж та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій – 145 920,00 грн:
13.Експлуатаційні витрати на утримання пожежних депо – 13 678,30 грн, з них:
13.1. Витрати за спожиту електроенергію – 8 765,00 грн;
13.2. Витрати за водопостачання та водовідведення – 2 874,30 грн;
13.3. Витрати послуги зв’язку – 2 039,00 грн;
14.Відрахування на культурно-масову роботу 4 199,79 грн.
Всього у 2019 році за програмою було витрачено - 2 639,3 тис. грн.
Секретар ради

Антоніна СИДОРЕНКО

