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Керуючись п. 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
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рекомендації  постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку з цього питання, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
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забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки, що додається 

 

2.  Вижницькому районному сектору Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області та 4 державній 

пожежно-рятувальній частині Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області забезпечити повне виконання Комплексної 

програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 

2020 - 2022 роки. 

          

 

 



 

  3.  4 державній пожежно-рятувальній частині Управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області щорічно до 1 березня  

інформувати районну раду про стан виконання цієї Комплексної програми. 

 

 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету фінансів і соціально-економічного розвитку районної ради. 
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І. Загальна характеристика 

 Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки 
1. Ініціатор розроблення програми Вижницький РС УДСНС, ДПРЧ-4 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

розпорядження районної державної адміністрації 

від  15.11.2019 року №190  «Про розробку проекту 

Програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки» 

  

3. Розробник програми Вижницький районний сектор Управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області та 4 державна 

пожежно- рятувальна частина Управління 

державної пожежно-рятувальної частини 

Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області 

4. Співрозробники  програми Вижницька РДА, Сектор оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Вижницької РДА 

5. Відповідальні виконавці програми Вижницький районний сектор Управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області та 4 державна 

пожежно-рятувальна частина Управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій у 

Чернівецькій області 

6. Учасники програми Районна рада, районна державна адміністрація, 

селищна та сільські ради. 

Вижницький районний сектор Управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області, 4 державна 

пожежно-рятувальна частина Управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій у 

Чернівецькій області 

7. Терміни реалізації програми 2020-2022 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми 

Районний  бюджет, місцеві бюджети та інші 

кошти, не заборонені чинним законодавством  

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалі-

зації програми, всього в тис.грн., в 

тому числі: 

4408,4 

9.1 Коштів районного бюджету   455,0 

9.2 Кошти місцевих бюджетів 3953,4 

10. Основні джерела  

фінансування програми 

Районний бюджет, бюджет селищної та сільських 

рад 

Інші кошти, не заборонені чинним законодавством 



 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма  

Необхідність розроблення Комплексної програми розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020-2022 роки (далі - 

Програма) викликана зростанням кількості надзвичайних ситуацій та пожеж. 

Так протягом 2019 року у Вижницькому районі кількість пожеж 

збільшилась на 112%. Внаслідок дії різноманітних факторів на пожежах  

поточного року загинуло 6 осіб, або більше на 5 осіб ніж у 2018 році. 
6% від загальної кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

складають автотранспортні аварії. Переважна більшість дорожньо-

транспортних пригод пов’язана з наїздами транспортних засобів на пішоходів, 

зіткненням транспортних засобів. 

15% від загального числа надзвичайних ситуацій складають лісові пожежі 

та спалення стерні. 

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість 

надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до 

збільшення та зростання їх інтенсивності. 

Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з масовим 

перебування людей, в першу чергу, лікувальних, навчальних, видовищних  

закладів, де кошти на безпеку людей виділяються за залишковим принципом. 

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання в 

населених пунктах району. Слід відмітити, що від наявності необхідної 

кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить 

своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації і події, 

можливість уникнути людських жертв і значних матеріальних збитків. 

Відсутність справних джерел протипожежного водопостачання призводить до 

того, що понад 40% пожеж ліквідовується із залученням додаткових сил та 

засобів, а це збільшує масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її 

ліквідацію. 

На території Вижницького району розташовано 47 об’єктів підвищеної та 

потенційної небезпеки. Ці об’єкти несуть загрозу виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру, життю і здоров’ю людей та довкіллю 

Вижницького району. 

Актуальним питанням для району є захист населення, земельних угідь і 

господарських об’єктів від шкідливої дії паводкових вод. Кліматичні умови 

району щорічно спричиняють формування декількох руйнівних паводків з 

підйомом води на річках впродовж 1-2 діб на 2-3 і більше метрів. Паводки 

призводять до розмиву берегів, затоплення земельних угідь і населених 

пунктів. Вздовж річки Черемош та Сирет Вижницького району внаслідок 

паводкової ситуації під загрозою затоплення і руйнування знаходяться 14 

населених пунктів. 
       Значна частина трагічних випадків на воді у Вижницькому районі 

зумовлена відсутністю обладнаних місць масового відпочинку людей на 

основній річці Черемош, недостатньою персональною відповідальністю 

власників водних об’єктів за забезпечення додержання вимог законодавства 

щодо безпечного використання водних об’єктів, а також за своєчасність та 



 

ефективність заходів із попередження нещасних випадків на воді, 

незадовільним та недостатнім облаштуванням пляжів і місць масового 

відпочинку, порушеннями правил безпечної поведінки та купанням в 

необладнаних для цього місцях, проблемами у створенні сезонних рятувальних 

постів і медичних пунктів. 

Фізико-географічні умови Вижницького району сприятливі для розвитку 

туризму, тому з кожним роком збільшується потік туристів. у зв'язку з чим 

можливе виникнення надзвичайних ситуацій та подій в лісових масивах району, 

пов’язаних зі зникненням людей, виникненням лісових пожеж. Розвиток 

екстремальних видів спорту та збільшення потоку туристів збільшує ризик  

виникнення надзвичайних ситуацій та подій в лісових масивах району, 

пов’язаних зі зникненням людей, виникненням лісових пожеж, що зумовлює 

необхідність забезпечення певних вимог до їх захисту та безпеки, які 

відповідали б міжнародним стандартам. 

При нещасних випадках та гострих захворюваннях, коли людина 

потребує невідкладної допомоги, несвоєчасне або низькоякісне надання 

екстреної медичної допомоги може бути причиною втрати здоров'я чи смерті 

людини. У разі виникнення таких надзвичайних ситуацій виникають умови, 

коли життя та здоров’я людей залежать від оперативності залучення служб 

цивільного захисту, що вимагає використання оперативної, мобільної техніки в 

тому числі авіаційної і водоплавної. 
В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, 

спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення 

збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня 

безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. 

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не 

відповідає сучасним вимогам. Сто відсотків одиниць пожежно-рятувальної 

техніки потребують оновлення. 

Недостатнє державне фінансування створює ряд проблем пожежно-

рятувальному підрозділу та місцевим пожежним командам (МПК) у виконанні 

завдань за призначенням, що вимагає вжиття організаційних, фінансових та 

інженерно-технічних заходів як з боку центральних та і з боку місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.  

      Враховуючи, що кожна з розглянутих вище проблем вимагає необхідного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів району, вирішення завдань щодо 

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій може бути 

досягнуто лише у рамках цієї Програми. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення державної політики щодо запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх 

наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил 



 

та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення 

пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми 

 

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2020-

2022 років комплексу заходів спрямованих на: 

- здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, в тому числі 

на об’єктах з масовим перебуванням людей, покращення стану 

протипожежного водопостачання та під’їзних шляхів; 

- проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та 

створення на них локальних систем раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення персоналу зазначених 

об’єктів у разі виникнення аварії та населення у зонах можливого ураження; 

- проведення інвентаризації та контролю за використанням захисних 

споруд цивільного захисту (цивільної оборони); 

- проведення обстеження територій на наявність вибухонебезпечних 

предметів, що залишилися від попередніх війн, та їх знешкодження; 

- удосконалення організаційно-штатної структури пожежно-

рятувального підрозділу; 

- належного матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

місцевої пожежної охорони; 

- технічного оснащення пожежно-рятувального підрозділу сучасним 

рятувальним обладнанням, у тому числі засобами порятунку людей та надання 

їм першої невідкладної допомоги; 

- придбання спеціальної техніки та обладнання; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної, пропагандистської 

роботи серед населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально 

незахищених верств населення; 

- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів 

цивільного захисту; 

- забезпечення вимог щодо облаштування та функціонування місць 

масового відпочинку населення та воді та зниження кількості нещасних 

випадків на водних об’єктах району шляхом встановлення контролю за 

облаштуванням місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та 

рятувальних постів для цілодобового чергування, обстеженням та очищенням 

від сторонніх предметів дна водойм, які використовуються як рекреаційні зони 

та укладанням договорів на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне 

обслуговування з аварійно-рятувальними службами; 

- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з 

запобігання та реагування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

подій, стихійних лих, нещасних випадках на воді та проведенні технічних 

робіт; 

- покращення стану техногенної безпеки області з затвердженням 

переліку та щорічним уточненням об’єктів, що використовують хімічні 



 

речовини та проведення моніторингу щодо стану поводження з даними 

речовинами, здійсненням контролю комісіями з питань ТЕБ та НС за станом 

забезпечення безпеки хімічно-небезпечних об'єктів та об’єктів нафтохімічної 

галузі; 

- покращення стану проведення роботи щодо попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

підвищення ефективності превентивних заходів, прогнозування надзвичайних 

ситуацій,  

оперативності реагування на них, вдосконалення діяльності наглядових 

органи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на хімічно-небезпечних 

об'єктах; 

- покращення стану безпеки на та хімічно-небезпечному об’єкті 

району з розробленням і затвердженням планів ліквідації аварій та укладанням 

договорів на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування 

аварійно-рятувальними службами; 

- проведення підготовки посадових осіб хімічно-небезпечних 

об’єктів, що задіюються до ліквідації аварій в навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області; 

- підвищення фахового рівня рятувальників з проведенням 

підготовки та перепідготовки їх в профільних навчальних закладах системи 

ДСНС; 

- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи 

рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій; 

- скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій із 

забезпеченням аварійно-рятувальних служб засобами захисту органів дихання 

та спеціального оснащення, засобами індивідуального захисту та аварійно 

зв’язку, сучасними плавзасобами, водолазним майном, спецавтотранспортом, 

медичним оснащенням та іншим обладнанням; 

 

V. Завдання Програми та результативні показники. 

 

Головні завдання Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у 

Вижницькому районі на 2020-2022 роки спрямовані на розвиток цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації, вдосконалення і підтримку аварійно-рятувальної служби, 

створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, 

формування механізму регулювання та координації, які б сприяли: 

- забезпеченню належного рівня безпеки населення і захисту територій 

Вижницького району, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- підвищенню ефективності функціонування сил цивільного захисту та 

системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям; 

- зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та 

досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків; 

- зменшенню кількості постраждалого населення та загиблих людей від 

надзвичайних ситуацій; 



 

- організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення 

надзвичайних ситуацій та пожеж ;  

- рятуванню людей, проведенню пожежно-рятувальних, аварійно- 

рятувальних робіт та інших заходів; 

- підвищенню рівня готовності пожежно-рятувальних підрозділів та 

аварійно-рятувальних служб. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і 

територію району, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, 

підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних 

служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та 

пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити 

аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне 

середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, 

що виникають під час аварій та катастроф. 

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб 

об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного 

дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази буде 

забезпечено повний обсяг заходів по реагуванню і попередженню надзвичайних 

ситуацій та подій на території Вижницького району, оповіщенню людей, 

зниженню нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку 

громадян. 

У разі виконання Програми буде забезпечено функціонування районної 

підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру для зменшення витрат на 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 

Ресурсне забезпечення Програми наведені у додатку 1 

Результативні показники Програми  наведені у додатку 2   

 



 

Додаток 1 

 

Ресурсне забезпечення 

 Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки 

                         тис. грн. 

 

Обсяг коштів, які пропонуються 

залучити на виконання Програми 
2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Всього витрати на 

виконання 

Програми, тис. грн. 
1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів – всього,  

в тому числі : 
1462,2 1445,3 1500,9 4408,4  

Районний бюджет  140,0 145,0 170,0 455,0  

Селищний, сільські бюджети 1322,2 1300,3 1330,9 3953,4  

Всього: 1462,2  1445,3 1500,9 4408,4  

 Інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством  
    

 

 

 

Керуючий справами районної ради          Г.Івоняк  
 

 



  Додаток  2 

 

Результативні показники Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки 

 
№ 

п/п 

 

 

Найменування 

показника 

Од. 

виміру Вихідні  

дані на 

початок дії 

програми 

(за 2019 рік) 

Виконання програми по 

роках 

Всього на 

період дії 

програми 

(або до 

кінця 

програми

) 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

                   І.  Показники продукту програми 

 

 

1 Кількість пожежо-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки од. 47 47 47 47 141 

2 
Кількість об’єктів та територій, які підлягають обов’язковому обслуговуванню 

державними аварійно-рятувальними службами од. 47 47 47 47 141 

3 
Кількість об’єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-

рятувальними службами од. 8 8 8 8 24 

4 Кількість навчань, проведених на об’єктах з масовим перебуванням од. 12 12 12 12 36 

 

ІІ.  Показники ефективності програми 

 

1. 
Кількість пожеж, з них: 

- на під контрольних об’єктах 
- в житловому секторі громадян 

од. 

92 90 88 86 264 

7 3 1 0 4 

85 83 80 78 241 

2. Кількість надзвичайних ситуацій од. 1 0 0 0 0 

3. Кількість подій вип. 62 58 52 46 146 

4. Кількість загиблих/потерпілих внаслідок пожеж та НС осіб 6/2 - - - - 

5. Кількість осіб, врятованих на подіях, пожежах та НС осіб 1 3 5 7 15 

6. Загальний розмір прямих збитків внаслідок пожеж тис. грн. 15282,90 12526,20 10864,10 85234,20 108624,5 



 

7. Загальна вартість врятованих матеріальних цінностей під час пожеж тис. грн. 54365,000 58256,0 61365,0 70258,0 189879,0 

ІІІ.  Показники якості програми 
 

 

1. Середній час слідування на пожежу хв. 16,0 15,0 14,0 13,0 42,0 

2. Середній час ліквідації пожежі хв. 41,0 39,0 37,0 35,0 111,0 

 

 

Керуючий справами районної ради      Г. Івоняк 



 

  VI. Напрями діяльності та заходи 

 Комплексної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2020 - 2022 роки 

 

№ 

п/

п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

 

Перелік 

заходів 

програми 

 

Термін  

вико-

нання 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні  обсяги фінансування 

(тис. грн.)  

Очікуваний 

результат 
Всього 2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Організаційні 

заходи 

забезпечення 

профілактики і 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій і подій, в 

т.ч. пожеж 

1.1 Проведення моніторингу 

стану забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки, 

відпрацювання об’єктів 

народногосподарського 

комплексу  району незалежно 

від форм власності. 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 

Чернівецькій 

області 

Районний 

бюджет 
105,0 30,0 35,0 40,0 

Зменшення часу 

реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Пожежі та події 

іншого характеру. 

Покращення стану 

пожежної та 

техногенної безпеки 

 

Селищний, 

сільські 

бюджети 

115,0 30,0 40,0 45,0 

1.2. Здійснення контролю за 

Дотриманням правил 

Користування водними 

об’єктами, проведення 

інвентаризації місць 

масового 

відпочинку населення на 

воді.   

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 

Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    

Зменшення кількості 

потерпілих внаслідок 

НС та подій на 

водних об’єктах 

Вижницького району 

  1. 3. Проведення 

інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту 

(цивільної оборони) та 

здійснення контролю за їх 

використанням. 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 
Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    
Забезпечення 

контролю за 

належним 

функціонуванням 

захисних споруд 

цивільного захисту 

у мирний час. 

 



 

  4. Проведення моніторингу 

зсувонебезпечних територій 

району. 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 
Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    

Зменшення 

кількості потерпілих 

внаслідок НС та 

подій 

  5. Проведення навчань з 

протипожежного мінімуму 

та цивільного захисту для 

керівників підприємств, 

установ, організацій 

незалежно від форм 

власності. 

 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 
Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    

Зменшення 

кількості пожеж, НС 

та подій на 

підприємствах 

установах 

організаціях. 

  6. Надання допомоги 

малозабезпеченим 

верствам населення в 

облаштуванні їх 

безпечного побуту. 

 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 
Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    

Зменшення 

кількості пожеж у 

житловому секторі 

  7. Виховання населення, 

популяризація серед дітей і 

молоді безпечних умов 

діяльності. та підготовка їх 

до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій і подій шляхом 

проведення щорічних 

оглядів- конкурсів, 

фестивалів, спортивних 

змагань та соціальної 

реклами на протипожежну та 

аварійно-рятувальну 

тематику. 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 
Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    

Підвищення рівня 

знань серед дітей 

та молоді, щодо 

забезпечення 

пожежної безпеки. 



 

  8.Організація прогнозування 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, їх розвитку та 

настання шкідливих 

наслідків, програмне 

забезпечення цієї 

Щороку Вижницький РС 

УДСНС 

України в 

Чернівецькій 

області ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 
Чернівецькій 

області 

Фінансуванн

я не 

потребує 

    

Зменшення кількості 

пожеж, НС та подій. 

2. Підвищення 

бойової готовності 

і дії за приз-

наченням 

пожежно- 

рятуваль-ного 

підрозділу району 

1. Придбання для технічного 

оснащення пожежно- 

рятувального підрозділу, 

обладнання та запчастин, 

засобами захисту органів 

дихання, бойового одягу та 

спорядження, паливно-

мастильних матеріалів, тощо 

 

 

Щороку ДПРЧ-4 

УДСНС 

України у 

Чернівецькі

й області 

Сектор 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Вижницької 

райдержадмі

ністрації 

Районний 
бюджет 

350,0 110,0 110,0 130,0 

Зменшення 

кількості потерпілих 

внаслідок 

надзвичайних 

ситуацій та подій, 

зниження часу 

ліквідації пожеж та 

інших подій, 

падання якісної 

допомоги 

населенню при 

надзвичайній 

ситуації. 

 



 

3. Функціону 

вання 

підрозділів 

місцевої 

пожежної 

охорони 
 

Щороку Селищна та 

сільські ради 
Селищний, 

сільські 

бюджети 

3838,4 1292,2 1260,3 1285,9 Зменшення 

часу 

локалізації та 

ліквідації пожеж на 

території району, 

рятування людей на 

них, забезпечення 

безперебійною 

подачею 

вогнегасячих засобів 

підрозділів ДСНС 

при ліквідації пожеж. 

 
 

Керуючий справами районної ради           Г. Івоняк



 

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

 

Організація виконання Програми, координацію та контроль за ходом її 

виконання покладено на Вижницьку районну державну адміністрацію , яка 

визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних 

напрямків Програми та наявності фінансових та інших ресурсів. 

Головним розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються 

на виконання заходів Програми є   Вижницька районна державна адміністрація. 

Виконавці Програми щорічно до 1 лютого року наступного за звітним 

надають  райдержадміністрації інформацію про хід її виконання. 
Вижницька районна державна адміністрація щорічно, до 1 березня, 

узагальнює інформацію про стан та результати виконання Програми, за 

формами, встановленими рішенням 5-ї сесії Вижницької районної ради V 

скликання від 26 жовтня 2006 року № 89-05/06 “Порядок формування, 

фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм та 

включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку 

Вижницького району”, здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

програми та, при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження 

тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення 

показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків 

виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо та подає відділу 

економіки та агропромислового  розвитку райдержадміністрації.   

Узагальнена інформація про хід виконання Програми та ефективність 

реалізації заходів щорічно заслуховується на сесії районної ради.  

 

 

 

 

Керуючий справами  

районної ради        Георгій  ІВОНЯК 
 

 


