
Виконання заходів  
щодо забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт  

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік 

Зміст заходу 

Термі

н 

викон

ання 

Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис.грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

Держав-

ного 

бюджет

у 

місцевих бюджетів 

підпри-

ємств 

інших 

джерел 
обласного 

бюджету 
Бюджету ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Організація гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт  

Гасіння пожеж та оперативне реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України в Донецькій області. 

Придбання сучасних засобів 

зв’язку, комплектуючих до 

них, обчислювальної та 

телекомунікаційної техніки 

  

Протя

гом 

року 

 ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області 

50,0 

50,0 

- - 50,0 

50,0 

 

- - Придбано: 

Моноблоки – 2 одиниці 

Монітори Philips – 2 одиниці 

Багатофункціональний 

пристрій Epson L362 

Мережеве сховище 

ІР телефон  

Антени автомобільні  

Акумулятор до радіостанції 

ТК-2260 

Тангенти на автомобільну 

радіостанцію Motorola GM-340 

Мегафони з мікрофоном та 

акумулятором 

Радіостанція автомобільна I-

COM IC-110S 

Придбання пожежно-

технічного озброєння, 

аварійно-рятувального 

обладнання, засобів 

індивідуального захисту 

органів дихання 

Протя

гом 

року 

 ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області 

130,0 

130,0 

  130,0 

130,0 

  Придбано: 

Комплект гідравлічного аварійно-

рятувального обладнання 

Комплект рятувального 

обладнання на воді  

Комплект для забезпечення 

рятувальних робіт на висоті 



Маски панорамні Drager Panorama 

Nova P – 10 одиниць 

Манометри для компресору 

Masner PN – 2 одиниці 

Вогнегасники ВП-6, ВВК 2(1,4) – 

16 одиниць 

Стволи Б ( РСК -50) – 10 одиниць 

Мотузки рятувальні – 10 одиниць 

Кошма – 12 одиниць 

Акумуляторні ліхтарі FIRE 

VULCAN – 5 одиниць 

Маяки світлодіодні– 5 одиниць 

Перемикаючий механізм 

компресору Masner PN 300 bar 

Ричажковий механізм легеневого 

автомату для апарату"Drager" 

Придбання будівельних та 

паливно-мастильних 

матеріалів, для утримання 

матеріально-технічної бази 

Протя

гом 

року 

 ДПРЗ-21 

ГУ ДСНС 

України в 

Донецькій 

області 

145,0 

145,0 

  145,0 

145,0 

  Придбано:  

паливо-мастильні матеріали –  

2000 літрів на суму 45 000 грн. 

будівельні матеріали - дверні 

та віконні блоки, керамічні 

плитки, фарби, штукатурні 

матеріали на суму 100 000 грн. 

Разом за Програмою   325,0 

325,0 

- - 325,0 

325,0 

- -  

 



Виконання заходів  

щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за 2017 року 

 

 

Зміст заходів 

 

Термін 

виконання 

 

 

Виконавець  

Витрати на реалізацію тис. грн.  

 

Очікуваний результат 
 

Всього  

 

В тому числі за рахунок коштів: 

Держав

ного 

бюдже

ту 

Обласно

го 

бюджету 

Бюджет

у ОТГ 

 

підпри

ємств 

Ін. 

дж

ер

ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розділ 1. Розвиток єдиної системи цивільного захисту 

1.1. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації 

1. Проведення збільшення 

закладки матеріально-технічних 

засобів в місцевий резерв для 

попередження, ліквідації 

надзвичайних ситуацій і 

життєзабезпечення 

постраждалого населення 

постійно Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

підприємства всіх 

форм власності 

147,0 

24,6 

- - 72,0 

24,6 

75,0 

- 

- Придбано 1080 л паливо-

мастильних матеріалів 

2. Організація проведення 

заходів щодо ліквідації лісових 

пожеж у пожежонебезпечний 

період 

Квітень-

жовтень 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, ДП 

«Краснолиманськ

ий лісгосп», НПП 

«Святі гори» 

52,7 

- 

- - 2,0 

- 

50,7 

- 

- Запобігання лісовим 

пожежам під час літнього 

періоду 

3. Організація проведення заходів 

щодо ліквідації підтоплень 

території міської ради в весняний 

період 

В період 

пропуску 

паводку й 

льодоходу 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

20,0 

- 

- - 2,0 

- 

18,0 

- 

- Здійснення надійного 

інженерного захисту 

населення на території 

міської ради 

4. Організація проведення заходів 

щодо ліквідації надзвичайних 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

14,0 

- 

- - 1,0 

- 

13,0 

- 

- Забезпечення нормальної 

життєдіяльності населення 



ситуацій на об’єктах житлово-

комунального господарства 

ради, відділ з 

питань НС, відділ 

ЖКГ міської ради 

та сталої роботи об’єктів 

ЖКГ 

5. проведення евакуаційних 

заходів в період загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру на 

території міської ради 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

8,5 

- 

- - 1,0 

- 

7,5 

- 

- Підвищення рівня захисту 

населення в випадку загрози 

або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

6.Організація та забезпечення 

харчування учасників ліквідації 

наслідків НС та еваконаселення 

В разі 

виникненн

я НС 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ 

економіки міської 

ради 

5,5 

- 

- - 1,0 

- 

4,5 

- 

- Забезпечення безпечної 

життєдіяльності населення 

та об’єктів міської ради 

7. Організація проведення 

заходів на випадок виявлення та 

знищення вибухонебезпечних 

предметів часів Другої світової 

війни та АТО 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

7,0 

- 

- - 1,0 

- 

6,0 

- 

 Здійснення ефективного 

захисту населення та 

об’єктів господарської 

діяльності 

1.2. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

1. Проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту (цивільної 

оборони), в тому числі тих, що 

належать до комунальної 

власності міської ради 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

9,0 

- 

- - 3,0 

- 

6,0 

- 

- Документальне фіксування 

об’єктів фонду захисних 

споруд, забезпечення та 

зупинення  негативної 

тенденції до їх знищення 

2. Накопичення засобів 

індивідуального захисту органів 

дихання для забезпечення 

непрацюючого населення 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

70,0 

- 

- - 12,0 

- 

58,0 

- 

- Забезпечення гарантованого 

рівня захисту населення від 

надзвичайних ситуацій у 

мирний час та на особливий 

період 

3. Фінансування заходів щодо Протягом Виконавчий 7,5 - - 2,0 5,5 - Створення страхового 



формування страхового фонду 

документації об’єктів  місцевих 

органів управління (будови, 

споруди, інженерні мережі 

міської ради) 

року комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

- - - фонду документації 

1.3. Розвиток системи оповіщення, зв’язку, інформації, управління 

1. Підтримка безперебійного 

функціонування та 

експлуатаційно-технічне 

обслуговування засобів системи 

оповіщення населення про загрозу 

виникнення надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

219,0 

20,7 

- - 22,0 

20,7 

197,0 

- 

- Забезпечення 

безперебійної роботи 

діючої місцевої системи 

оповіщення 

2. Технічне переобладнання 

засобів оповіщення населення 

про загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Січень-

лютий 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

18,0 

- 

- - 3,0 

- 

15,0 

- 

- Забезпечення умов 

нормальної життєдіяльності 

населення. Підвищення 

стійкості управління 

3. Придбання оргтехніки, 

топографічних карт, меблів для 

пункту управління ЦЗ 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

5,0 

- 

- - 5,0 

- 

- - Підвищення рівня 

готовності до попередження 

та ліквідації наслідків НС  

1.4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

1. Розвиток та удосконалення 

системи підготовки фахівців 

керівного складу з питань 

цивільного захисту і населення до 

дій в умовах надзвичайної 

ситуації 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

7,7 

- 

- - - 7,7 

- 

-  

Разом за розділом:   590,9 

45,3 

- - 127,0 

45,3 

463,9 

- 

-  



Розділ 2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру 

2.1. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

1. Забезпечення проведення 

паспортизації потенційно 

небезпечних об’єктів: 

- складання паспортів ПНО 

державними та 

комунальними 

підприємствами 

- надсилання паспортів ПНО 

до НДІ макрографії МНС 

України 

Протягом 

року 

Відділ з питань 

НС міської ради, 

керівники 

підприємств 

8,0 

- 

- - - 8,0 

- 

- Створення умов для 

ефективного проведення 

аварійно-

відновлювальних робіт 

2. Виконання комплексних  

заходів щодо забезпечення 

готовності органів управління і 

сил до дій в екстремальних 

умовах осінньо-зимового періоду 

на території міської ради 

Осінньо-

зимовий 

період  

Виконавчий 

комітет, відділ з 

питань НС, відділ  

ЖКГ міської ради 

22,0 

- 

- - 2,0 

- 

20,0 

- 

- Забезпечення безпечної 

життєдіяльності 

населення та об'єктів 

міської ради 

3. Виконання комплексних 

заходів щодо матеріального 

забезпечення безаварійного 

пропуску паводка й льодоходу у 

весняний період, ліквідації 

підтоплень на території міської 

ради 

 

В період 

пропуску 

паводка й 

льодоходу, 

при 

підтопленн

ях 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

10,0 

- 

- - 1,5 

- 

8,5 

- 

- Забезпечення 

ефективного захисту 

населення та об'єктів 

міської ради  

4. Виконання комплексних 

заходів щодо захисту лісів, 

сільськогосподарських угідь на 

території міської ради у 

весняно-літній 

пожежонебезпечний період  

Весняно-

літній 

пожежонеб

езпечний 

період  

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС міської 

ради 

37,0 

- 

- - 2,0 

- 

35,0 

- 

- Забезпечення надійного 

протипожежного захисту 

лісових масивів і 

сільськогосподарських угідь 



5. Виконання комплексних 

заходів щодо захисту об'єктів 

господарської діяльності, що 

забезпечують нормальне 

функціонування систем 

життєдіяльності населення 

 

Постійно  Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділи з 

питань НС,  ЖКГ, 

ОГД  

27,5 

- 

- - 1,5 

- 

26,0 

- 

- Забезпечення безпечної 

життєдіяльності 

населення та об'єктів 

міської ради  

Разом за розділом:    104,5 

- 

- - 7,0 

- 

97,5 

- 

-  

Розділ 3. Організація аварійно-рятувального обслуговування  

3.1. Оперативне реагування на  надзвичайні ситуації місцевого  рівня Лиманського ДПРЗ №21 ГУ ДСНС України в Донецькій області 

1. Забезпечення оперативного 

реагування на НС місцевого 

рівня, готовності повноцінного 

функціонування Лиманського 

ДПРЗ №21 ГУ ДСНС України в 

області  

Постійно  Лиманський 

ДПРЗ №21 ГУ 

ДСНС України в 

області  

75,0 

- 

- - 3,0 

- 

72,0 

- 

- Підвищення оперативності 

та ефективного надання 

допомоги населенню. 

Підвищення рівня 

готовності до робіт з 

ліквідації наслідків НС 

3.2. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня підрозділу Донецького  аварійно-рятувального загону 

2. Забезпечення оперативного 

реагування на НС місцевого 

рівня, готовності повноцінного 

функціонування підрозділу 

Донецького воєнізованого 

аварійно-рятувального загону 

Постійно  Донецький 

воєнізований 

аварійно-

рятувальний загін 

71,0 

- 

- - 3,0 

- 

68,0 

- 

- Підвищення оперативності 

та ефективного надання 

допомоги населенню. 

Підвищення рівня 

готовності до робіт з 

ліквідації наслідків НС 

3.3. Організація рятування людей на водних об’єктах 

3. Забезпечення фінансування 

аварійно-рятувальних служб на 

водних об’єктах за обстеження 

пляжів комунальної власності та 

постійне аварійно-рятувальне 

обслуговування водних об’єктів 

Лиманської міської ради 

Постійно  Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

питань НС  

міської ради    

61,0 

7,7 

- - 25,0 

7,7 

36,0 

- 

- Створення необхідних умов 

безпечної життєдіяльності 

населення та зменшення 

кількості НС та загибелі 

людей на воді 



Разом за розділом:    207,0 

7,7 

- - 31,0 

7,7 

176,0 

- 

-  

Розділ 4. Організація гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт Лиманської міської ради 

1. Будівництво “Центру безпеки 

громадян” в сумі 1831619,68 

грн., у тому числі на: 

- видатки на будівництво 

“Центру безпеки громадян” - 

1313466,94 грн.; 

- придбання легкового 

автомобіля  спеціального 

призначення — 518152,74 грн. 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

1831,6 

1823,4 

- 1831,6 

1823,4 

- - - Створення умов для 

захисту населення 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

від надзвичайних 

ситуацій 

2. Підтримка КЗ “Лиманський 

центр безпеки громадян” 

(придбання 3-х твердопаливних 

котлів для організації опалення 

будівель місцевих пожежних 

команд с. Рубці, смт. 

Дробишеве, смт. Зарічне) 

Протягом 

року 

КЗ “Лиманський 

центр безпеки 

громадян” 

55,0 

55,0 

- - 55,0 

55,0 

- - Придбано 3-х 

твердопаливних котли для 

організації опалення 

будівель місцевих 

пожежних команд с. 

Рубці, смт. Дробишеве, 

смт. Зарічне 

Разом за розділом:    1886,6 

1878,4 

- 1831,6 

1823,4 

55,0 

55,0 

- -  

Разом за програмою   2789,0 

1931,4 

- 1831,6 

1823,4 

220,0 

108,0 

737,4 

- 

-  

 

 



14. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 Актуальні проблеми: 

● недостатня  забезпеченість матеріально-технічним устаткуванням для проведення 

запобіжних заходів та ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій відповідно до 

встановлених нормативів; 
● низький рівень забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників 

потенційно-небезпечних об’єктів, населення; 
● потреба в удосконаленні системи оповіщення з використанням новітніх технологій; 

● недостатній рівень навчально-методичної бази та фінансування заходів для підготовки 

керівного складу і спеціалістів в системі цивільного захисту. 
Головна мета - забезпечення мінімально-достатнього рівня безпеки населення і 

території об’єднаної громади та ефективних дій щодо попередження і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування 

людей на водних об’єктах.  

Основні завдання: 

 запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру; 

 модернізація та технічне переобладнання засобів оповіщення населення про 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;  

 проведення робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних 

предметів часів Великої Вітчизняної війни та внаслідок проведення АТО; 

 забезпечення виконання заходів щодо захисту лісів, сільгоспугідь у весняно-

літній пожежонебезпечний період;  

 підготовка фахівців керівного складу з питань цивільного захисту і 

населення до дій в умовах надзвичайної ситуації; 

 організація рятування людей на водних об’єктах, оснащення мобільних 

оперативних груп для виконання водолазних робіт. 

             Критерії ефективності 

- підвищення рівня безпеки населення і територій об’єднаної громади від наслідків  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечення ефективного проведення аварійно-відновлювальних робіт та 

отримання постраждалими гарантованої допомоги при виникненні надзвичайних 

ситуацій; 

- зменшення збитків від негативного впливу надзвичайних ситуацій. 

Ресурсне забезпечення 

На виконання заходів щодо захисту населення і територій об’єднаної громади від 

надзвичайних ситуацій передбачається направити 902,4 тис. грн., у тому числі за рахунок 

бюджету ОТГ – 165,0 тис. грн. та коштів підприємств – 737,4 тис. грн. 

 Протягом 2017 року з бюджету ОТГ виділені кошти на придбання паливо-

мастильних матеріалів на суму 24,6 тис. грн. та на обслуговування системи оповіщення  - 

20,7 тис. грн.; для організації рятування людей на водних об’єктах — 7,7 тис. грн. 

 Рішенням міської ради №7/24-1095 від 16.02.2017 року створено комунальний 

заклад “Лиманський центр безпеки громадян”. Протягом звітного періоду до комунальної 

власності Лиманської об’єднаної територіальної громади прийнята нежитлова будівля 

Центру безпеки громадян (загальна площа 168,1 кв.м) вартістю 1870,6 тис. грн.; передані 

на баланс закладу матеріальні цінності. Прийнято до комунальної власності Лиманської 

ОТГ та передано в оперативне управління КП “Лиманськтй центр безпеки громадян” 

асфальтобетонне покриття прибудинкової території Центру вартістю 125,2 тис. грн. 



 Станом на 01.01.2017 року залишки коштів обласного бюджету, передбачені на 

будівництво Центру безпеки громадян, склали   1831,6 тис. грн., фактичні витрати склали 

1823,4 тис. грн., у тому числі на: видатки на будівництво “Центру безпеки громадян” - 

1190,2 тис. грн.; придбання легкового автомобіля спеціального призначення — 517,2 тис. 

грн.; інше обладнання та техніка — 116, тис. грн. (піноутворювачі для пожежогасіння, 

бензопили, генератор бензиновий, побутова техніка, копм’ютери).  

 За рахунок коштів бюджету ОТГ придбано 3 твердопаливних котли для організації 

опалення будівель місцевих пожежних команд с. Рубці, смт. Дробишеве, смт. Зарічне. 

 На виконання заходів щодо організації гасіння пожеж та проведення пожежно-

рятувальних робіт направлено з бюджету ОТГ кошти в сумі 325,0 тис. грн. (100%)., у тому 

числі: придбано сучасні засоби зв’язку, обчислювальна та телекомунікаційна техніка на 

суму 50,0 тис. грн.; пожежно-технічне озброєння — 130 тис. грн.; паливно-мастильні та 

будівельні матеріали — 145 тис. грн. 


