УКРАЇНА

-проект-

ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Тульчинського району Вінницької області
_______7_______скликання
_______6 _________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я № __
від 02 березня 2016 року
Про затвердження Програми поліпшення техногенної та
пожежної безпеки у місті Тульчині, матеріально-технічного
забезпечення 14 ДПРЧ (м.Тульчин Тульчинського району) 2
ДПРЗ ГУДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020
роки
З метою захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій,
запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, керуючись
ст.19 Кодексу цивільного захисту України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тульчинська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки, у місті
Тульчині, матеріально-технічного забезпечення 14 ДПРЧ (м.Тульчин Тульчинського
району) 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки (додається).
2. Постійній комісії міської ради з питань бюджету, фінансування, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та торгівлі (Швейбиш Ю.І.) забезпечити щорічне
фінансування Програми.
3. Хід виконання Програми щорічно розглядати на сесії міської ради.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 55 сесії Тульчинської міської
ради 5 скликання від 28.10.2010 року №1273 «Про Програму поліпшення техногенної
та пожежної безпеки, матеріально-технічного забезпечення РВ ГУМНС України в
Вінницькій області у місті Тульчині на 2011 - 2015 роки».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення,
молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю
(голова Костюк І.І.) та з питань бюджету, фінансування, соціально-економічного розвитку,
підприємництва та торгівлі (Швейбиш Ю.І.).
Міський голова

В.М. Весняний

додаток
до рішення 6 сесії Тульчинської міської ради
7 скликання від 02.03.2016 року № __

ПРОГРАМА
поліпшення техногенної та пожежної безпеки, у місті Тульчині,
матеріально-технічного забезпечення 14 ДПРЧ (м. Тульчин Тульчинського району) 2
ДПРЗ ГУДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки
I. Загальні положення
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки, у місті Тульчині,
матеріально-технічного забезпечення 14 ДПРЧ (м.Тульчин Тульчинського району) 2
ДПРЗ ГУДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки (далі - Програма)
розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні.
Питання фінансування, передбачене Програмою, вирішувати щорічно при
затверджені міського бюджету на наступний рік з урахуванням наявних можливостей.

II. Основна мета і завдання Програми

Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки, у місті Тульчині,
матеріально-технічного забезпечення 14 ДПРЧ (м.Тульчин Тульчинського району) 2
ДПРЗ ГУДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки визначає шляхи
вдосконалення системи техногенного та протипожежного захисту об’єктів та міста,
організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів
міста у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:
- розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення техногенної та
пожежної безпеки в місті та на об’єктах;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням
техногенної та пожежної безпеки в місті;
- ефективне розв’язання завдань із забезпеченням техногенного та
протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку;
- посилення державного нагляду за станом техногенної та пожежної безпеки в
місті та на об’єктах незалежно від форм власності;
- зміцнення кадрового потенціалу пожежно-рятувальної служби;
- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки.

IIІ. Сучасний рівень техногенної та пожежної безпеки міста.
Надзвичайні події, пожежі та їх наслідки свідчать про гостру необхідність
підвищення ефективності охорони життя людей, національного багатства і
навколишнього природного середовища, що потребує посилення техногенного та
протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.
Затверджена рішенням 55 сесії Тульчинської міської ради 5 скликання від
28.10.2010 року №1273 Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки,
матеріально-технічного забезпечення РВ ГУМНС України в Вінницькій області у місті
Тульчині на 2011 - 2015 роки (зі змінами та доповненнями) не виконана у повному
обсязі через обмеженість фінансування.
Протягом тривалого часу не виконуються заходи щодо відновлення
працездатності та технічного обслуговування систем протипожежної автоматики та
протипожежного водопостачання об’єктів району. Системи протипожежної автоматики
для своєчасного виявлення пожеж на початковій стадії та запобігання трагічним
наслідкам не виведено на пульти об’єднаних диспетчерських служб або до
центрального пожежного спостереження пожежної охорони. Понад 37 % пожежних
кранів систем внутрішнього протипожежного водопостачання об’єктів не
укомплектовано необхідним протипожежним інвентарем.
Через відсутність фінансування заходів, направлених на підвищення рівня
протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів, районний підрозділ ДСНС на
25 % недоукомплектований основною пожежною технікою, а наявні пожежні
автомобілі та автодрабина вичерпали свій моторесурс і за термінами використання
підлягають списанню.
Проблемою також є стан протипожежного водопостачання міста.
Протягом останніх років на водопровідних мережах міста відслідковується
тенденція щодо демонтажу пожежних гідрантів, ліквідації або занедбання пожежних
водоймищ, що негативно впливає на стан організації гасіння пожеж у житлових
будинках та на об’єктах економіки, а саме: збільшує масштаби пожеж, час, фінансові
витрати на їх ліквідацію та збитків від них.
Також, однією з основних проблем є стан протипожежного захисту об’єктів із
масовим перебуванням людей, зокрема ринків, будинків дитячих дошкільних та
навчальних закладів, лікувальних закладів із стаціонаром, культових будинків та
споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв та закладів
відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладів, готелів та гуртожитків, на
яких протипожежні заходи практично не виконуються через обмеженість фінансування.
Крім того, потребує вдосконалення робота, пов’язана із запобіганням загибелі
людей на пожежах, проведення навчання та ознайомлення населення із заходами
пожежної безпеки, залучення громадськості до участі в профілактичній роботі.
Комплекс зазначених проблем значною мірою зумовлений відсутністю
належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення,
вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру.
Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів
з боку міністерств, ДСНС України, інших центральних і місцевих органів виконавчої

влади та органів місцевого самоврядування.
Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного і
правового характеру,
удосконаленню системи запобігання пожежам та
протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів.
Існуюча система забезпечення техногенної та пожежної безпеки не повною мірою
відповідає змінам спектру загроз від надзвичайних ситуацій та пожеж.
Соціальні, економічні й інші фактори негативно впливають на стан захищеності
громадян, матеріальних і культурних цінностей від небезпечних чинників
надзвичайних ситуацій та пожеж.
Основними причинами виникнення проблеми є:
недосконалість законодавчої і нормативної бази у сфері техногенної та пожежної
безпеки, що призвело до розбалансування відповідної системи управління в державі;
зношеність основних виробничих фондів ряду підприємств, установ та
організацій, що є реальною загрозою виникнення пожеж, аварій і катастроф, масштаби
яких можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки і національної безпеки, а
також завдати значних матеріальних збитків;
обмежене фінансування заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів, низький рівень матеріально-технічного оснащення
підрозділів державної пожежної охорони;
несправність джерел протипожежного водопостачання на об’єктах;
високий ступінь зношеності систем протипожежної автоматики, та
протипожежного водопостачання об’єктів;
відсутність у пожежно – рятувальному підрозділі нормативної кількості
пожежних автомобілів та сучасного пожежно- технічного та рятувального обладнання.

Секретар Тульчинської міської ради

Л.С. Рупіна

додаток
до рішення 6 сесії Тульчинської міської ради
7 скликання від 02.03.2016 року № __

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерело
фінансування

№
з/п

Термін
виконання
заходу

ІV/ «Напрями діяльності та заходи Програми»

1
1.

2
Створення та функціонування добровільних
пожежних дружин на підприємствах, служб
пожежної безпеки в установах та організаціях

3
20162020
роки

4
5
Керівники підприємств, Вкладень
установ, організацій
коштів не
міста
потребує

2.

Ретельне розслідування кожної пожежі на
підвідомчих
об’єктах,
притягнення
до
відповідальності винних осіб та вжиття
запобіжних заходів

20162020
роки

3.

Провести заміну непридатних та ремонт
поламаних пожежних гідрантів, водоймищ,
обладнання водонапірних башт для забирання
води пожежною технікою та улаштування
під’їздів з твердим покриттям до природних
водоймищ міста

20162020
роки

4.

Організувати
згідно
із
законодавством
проведення періодичного контролю продукції,
що реалізується через торгівельну мережу, на її
відповідність вимогам пожежної безпеки

20162020
роки

Тульчинський ВП
ГУНП у Вінницькій
області, Тульчинський
РС ГУДСНС України
у Вінницькій області
Тульчинське ДП КП
«Вінницяводоканал»,
керівники підприємств
та організацій міста,
Тульчинський РС
ГУДСНС України у
Вінницькій області
Тульчинський РС
ГУДСНС України у
Вінницькій області

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
Роки
2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

Очікуваний
результат

11
Забезпечення
пожежної
безпеки на
підприємствах,
в установах та
організаціях

Вкладень
коштів не
потребує

Запобігання
пожежам та
загибелі
людей на них

Кошти
підприємств,
установ та
організацій міста

Забезпечення
протипожежного захисту
об’єктів міста

Вкладень
коштів не
потребує

Запобігання
реалізації
несертифікованої протипожежної
продукції

1
5.

2
Підприємствам,
організаціям,
установам
незалежно від форм власності, відповідно до
Переліку об’єктів та підприємств, укласти
угоди з Головним управлінням Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області на підключення сигналів від
приладів установок пожежної автоматики на
пульт цілодобового пожежного спостереження
державної пожежної охорони
Організувати та провести навчання керівників,
відповідальних фахівців та інших посадових
осіб підприємств, установ, організацій їх
структурних підрозділів, які виконують
обов’язки,
пов’язані
із
забезпеченням
техногенної та пожежної безпеки об’єктів

3
20162020
роки

4
Керівники
підприємств, установ
та об’єктів

5
Кошти
підприємств,
установ,
організацій

20162020
роки

Сектор цивільного
захисту
райдержадміністрації,
Тульчинський РС
ГУДСНС України у
Вінницькій області

Кошти
підприємств,
установ,
організацій

7.

Проводити
для
працівників
місцевого
самоврядування щорічні наради, семінари,
огляди та конкурси з питань забезпечення
техногенної та пожежної безпеки

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради,
Тульчинський РС
ГУДСНС України у
Вінницькій області

Вкладень
коштів не
потребує

8.

Привести, відповідно до вимог діючих норм та
правил пожежної безпеки шляхи евакуації в
школах, гуртожитках, готелях, лікувальних,
культурно-видовищних та інших закладах з
масовим перебуванням людей. Вжити заходів з
обладнання вказаних об’єктів установками
автоматичної пожежної сигналізації, виведення
сигналів від систем пожежної автоматики на
пульти
пожежного
та
техногенного
спостереження, підвищення вогнестійкості
будинків та споруд шляхом оброблення
конструкцій
вогнетривким
розчином,
приведення у робочий стан димових і
вентиляційних каналів та їх обслуговування.
Забезпечити
проведення
в
дошкільних
навчальних закладах “Тижнів знань безпеки
життєдіяльності ”

20162020
роки

Відомства, організації,
виконавчий комітет
міської ради

Обласні
відомства,
організації,
навчальні,
лікувальні
та розважальні
заклади
різних
форм
власності

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради

Вкладень
коштів не
потребує

6.

9.

6

7

8

9

10

11
Оперативне
реагування на
пожежі

Забезпечення
пожежної
безпеки на
підприємствах,
установах та
організаціях
Забезпечення
пожежної
безпеки в
органах
місцевого
самоврядування
Забезпечення
пожежної
безпеки на
об’єктах з
масовим
перебуванням
людей

Забезпечення
безпечної
життєдіяльності дітей

1
10.

2
Визначити додаткові джерела та механізми
фінансового і матеріально-технічного забезпечення 14 ДПРЧ м.Тульчин за рахунок
позабюджетних, спонсорських коштів, шляхом
виділення підприємствами, господарствами,
суб’єктами
підприємницької
діяльності
благодійної допомоги будівельними, пальномастильними матеріалами, запчастинами, а
також на одержання платних протипожежних
послуг відповідно до чинного законодавства
Забезпечити широке висвітлення в засобах
масової
інформації
проблемних
питань
техногенної та пожежної безпеки, правил
поводження у різноманітих надзвичайних
ситуаціях, положень Кодексу цивільного
захисту України.
Створення і обладнання необхідною кількістю
наочної агітації кімнат по навчанню населення
правилам техногенної та пожежної безпеки при
комунальних підприємствах міста.

3
20162020
роки

4
Виконавчий комітет
міської ради,
керівники
підприємств, установ
та організацій міста

20162020
роки

телерадіокомпанія
“Краяни-плюс”,
Тульчинський РС
ГУДСНС України у
Вінницькій області

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради

Місцевий
бюджет

13.

Відповідно до Закону України “Про соціальну
рекламу”
виготовити
та
встановити
довгострокові стенди-банери з попередження
загибелі людей на виїзді з міста, у місцях
масового перебування людей

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради

Місцевий
бюджет

14.

З метою забезпечення техногенної та пожежної
безпеки виробництв проводити технічне
переоснащення
та
впровадження
нових
пожежонебезпечних виробів, технологій і
устаткування лише після розгляду документації
в органах державного нагляду у сфері
техногенної та пожежної безпеки
Забезпечити застосування у виробничій та
інших сферах діяльності тільки сертифікованих
будівельних матеріалів та конструкцій, а також
промислових
і
побутових
приладів
(опалювальні
прилади,
кондиціонери,
вентилятори, оргтехніка тощо), які мають
встановлені показники пожежної безпеки
З метою оперативного реагування та якісного
виконання завдань, пов’язаних із рятуванням
людей,
ліквідацією
пожеж
та
інших

20162020
роки

Керівники установ

Кошти
підприємств

20162020
роки

Керівники об’єктів
усіх форм власності.

Кошти
підприємств

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради,
14 ДПРЧ (м. Тульчин

Місцевий
бюджет

11.

12.

15.

16.

5
За
рахунок
позабюджетних,
спонсорських
коштів,
благодійної
допомоги
Місцевий
бюджет

6

7

8

9

10

11
Розвиток
матеріальнотехнічної бази
оперативнорятувальної
служби

Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки
Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки
Навчання
населення
правил
техногенної та
пожежної
безпеки
Впровадження
пожежонебезпечних
виробів,
технологій
Забезпечення
пожежної
безпеки у
виробничій
сфері

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Розвиток
матеріальнотехнічної бази

1

17.

18.

2
надзвичайних подій пожежно-рятувальною
частиною міста здійснити придбання нових та
заміну автогуми, вузлів та агрегатів пожежної
та аварійно-рятувальної техніки, які відробили
свій ресурс.
З метою оперативного реагування на
надзвичайні події та рятування людей,
забезпечити
14
ДПРЧ
(м.Тульчин
Тульчинського району) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Вінницькій області аварійнорятувальним
обладнанням:
автономною
електростанцією,
електроболгаркою,
електроперфоратором,
електровідбійниками,
бензодискорізом,
маслостанцією,
гідроножицями,
гідродомкратами,
пневматичним компресором, пневматичними
подушками, пневматичними насадками для
усунення
підтікання
трубопроводів,
газопроводів, спеціальним одягом та взуттям,
спеціальними пожежними стволами, захисними
шоломами, апаратами на стисненому повітрі,
пожежними рукавами, сучасними приладами
радіаційної
і
хімічної
розвідки
та
дозиметричного контролю, пожежними теплові
зорами, сучасними засобами індивідуального
захисту,
а
також
паливно-мастильними
матеріалами.
Для
ефективної
роботи
пожежних-рятувальників,
забезпечення
їх
безпеки, придбати літній та зимовий робочий
одяг та взуття.
У зв’язку із розширенням функцій, покладених
на пожежно-рятувальний підрозділ здійснити
реконструкцію, перепланування та добудову
пожежного депо, закупити шафи для зберігання
захисного одягу особового складу, провести
реконструкцію
та
ремонт
димокамери,
забезпечити її відповідним обладнанням,
провести ремонт асфальтного покриття фасаду
та спортивного майданчику, укомплектування
його сучасним устаткуванням та навчальнотренувальним обладнанням у відповідності до
існуючих вимог, обладнати гаражі системою
газовідведення для видалення відпрацьованих
газів від двигунів пожежних автомашин.

3

4
Тульчинського району)
2-ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Вінницькій
області

5

6

7

8

9

10

11
оперативнорятувальної
служби

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради,
14 ДПРЧ (м. Тульчин
Тульчинського
району) 2-ДПРЗ ГУ
ДСНС України у
Вінницькій області

Місцевий
бюджет

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Розвиток
матеріальнотехнічної бази
оперативнорятувальної
служби

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради,
14 ДПРЧ (м. Тульчин
Тульчинського
району) 2-ДПРЗ ГУ
ДСНС України у
Вінницькій області

Місцевий
бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Розвиток
матеріальнотехнічної бази
оперативнорятувальної
служби

1
19.

20.

21.

2
З метою створення на території району
«Системи 112», оперативного реагування та
якісного виконання пожежно-рятувальною
частиною міста завдань, пов’язаних із
рятуванням людей, ліквідацією пожеж та інших
надзвичайних подій підключити лінії прямого
зв’язку від пожежно-рятувального підрозділу
міста до ГУ ДСНС України у Вінницькій
області, забезпечити підрозділ лініями прямого
зв язку з оперативними службами і потенційно
– небезпечними об єктами міста, а також
обладнанням, необхідним для їх підключення.
Здійснити
придбання
комп’ютерної
та
оргтехніки, принтерів, джерел безперебійного
живлення, для забезпечення управління по
проведенню рятувальних робіт по ліквідації
пожеж та інших надзвичайних подій.
З метою здійснення заходів щодо запобігання
пожежам, організації їх гасіння, сприяння і
надання допомоги пожежно-рятувальному
підрозділу, проведення роз’яснювальної роботи
серед населення, в межах повноважень сприяти
створенню та функціонуванню громадських
організацій – Добровільних пожежних команд
як громадських формувань.

3
20162020
роки

4
Виконавчий комітет
міської ради,
14 ДПРЧ (м. Тульчин
Тульчинського
району) 2-ДПРЗ ГУ
ДСНС України у
Вінницькій області

5
Місцевий
бюджет

20162020
роки

Виконавчий комітет
міської ради,
14 ДПРЧ (м. Тульчин
Тульчинського
району) 2-ДПРЗ ГУ
ДСНС України у
Вінницькій області

Кошти
підприємств

Створення та утримання місць безпечного
відпочинку громадян на воді у відповідності до
чинного законодавства, організація через ЗМІ
широкої
інформаційно-пропагандистської
роботи, спрямованої на роз’яснення правил
поведінки на воді та льоду.

20162020
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Виконавчий комітет
міської ради,
14 ДПРЧ (м. Тульчин
Тульчинського
району) 2-ДПРЗ ГУ
ДСНС України у
Вінницькій області

Місцеві
бюджети,
районний
бюджет

ВСЬОГО КОШТІВ ПО ПРОГРАМІ:

Секретар Тульчинської міської ради
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Л.С. Рупіна

11
Розвиток
матеріальнотехнічної бази
оперативнорятувальної
служби

Зменшення
кількості
пожеж,
матеріальних
збитків,
травмування
та загибелі
людей на
пожежах
Забезпечення
безпеки
людей на
водних
об’єктах

