
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

19.10.2017                                                                                 №7/  35-  1616  

                                                                            м. Лиман

Про  затвердження  «Програми
забезпечення успішного гасіння
пожеж та проведення пожежно-
рятувальних робіт на території
Лиманської  об’єднаної
територіальної  громади  на
2018 рік»

Відповідно   до  вимог  Кодексу  цивільного  захисту  України  від  02  жовтня
2012 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1999  № 1943 «Про стан
забезпечення  пожежної  безпеки  і  заходи  щодо  її  поліпшення»,  та  з  метою
успішного гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт, забезпечення
безпеки населення і територій на об’єктах і в житловому фонді, розташованому на
території  Лиманської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення успішного гасіння пожеж та проведен-

ня пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної тери-

торіальної громади на 2018 рік згідно додатку 1.

2. Затвердити Заходи щодо організації  гасіння пожеж та проведення поже-

жно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік згідно додатку 2.

3. Першому заступнику міського голови Драч Ю.А. із залученням начальника

21 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Доне-

цькій  області  Ворони  В.В.,  проаналізувати  ефективність  заходів,

здійснених з  метою гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних

робіт, недопущення загибелі людей на них, щорічно виносити розгляд цих

питань на засідання комісії з безпечної життєдіяльності населення.

4. Фінансовому управлінню міської  ради  (Пилипенко)  передбачити  кошти,

що необхідні для виконання Програми за рахунок перевиконання доходної

частини міського бюджету або вільних залишків бюджетних коштів.

5. Внести Програму забезпечення успішного гасіння пожеж та проведення

пожежно-рятувальних робіт на території Лиманської об’єднаної територі-

альної громади на 2018 рік до Програми економічного і соціального роз-

витку міста Лиман на 2018 рік.



6. Контроль за  виконанням рішення  покласти  на постійну комісію міської

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного роз-

витку, інвестиційної діяльності та регулярної політики (Коломацький).

Міський голова        П.Ф. Цимідан



                                                                                            Додаток 1

до рішення міської ради

19.10.2017_№7/35-1616

Програма 
забезпечення успішного гасіння пожеж

та проведення пожежно-рятувальних робіт на території
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

      Вступ :
Керуючись Кодексом цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року,

Бюджетним  Кодексом  України,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 21.10.1999 № 1943 «Про стан забезпечення пожежної безпеки і заходи  щодо її
поліпшення»,  Програма  забезпечення  успішного  гасіння  пожеж  та  проведення
пожежно-рятувальних  робіт  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної
громади на 2018 рік розроблена з метою недопущення загибелі людей на пожежах,
успішного  їх  гасіння  та  реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та
природного характеру, забезпечення безпеки населення і територій на об’єктах і в
житловому  фонді,  розташованому  на  території  Лиманської  об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік.

      Мета Програми:
Основною  метою  Програми  є  поліпшення  матеріально-технічної  бази  

ДПРЗ-21  ГУ  ДСНС  України  в  Донецькій  області,  підвищення  оперативної
готовності,  професійної  підготовки  співробітників,  технічної  оснащеності  та
готовності до виконання дій за призначенням.

      Підстави:

Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року, розділ VIII.

Пункт 1 статті 91, пункт 21, ч.2 ст. 85 Бюджетного Кодексу України.

Закон України від  09.04.1999 № 5 86-ХІV «Про місцеві  державні  адміністрації»

ст.ст. 2, 13, 25.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні», ст.ст. 38, 43, 73.



Організація гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Вжити  всебічних  заходів  для  забезпечення  щоденного  знаходження  в

оперативному  розрахунку  підпорядкованих  підрозділів  пожежної  та

аварійно-рятувальної техніки згідно штатних розкладів.

Постійно.
Забезпечити якісну підготовку підлеглого особового складу відповідних посад до

самостійного виконання ним обов’язків керівника гасіння пожежі.

Протягом 2018 р.
Вжити  вичерпних  заходів  щодо  забезпечення  постійної  готовності  до

виконання завдань за призначенням пожежної та аварійно-рятувальної техніки

підпорядкованих підрозділів.

Постійно.
Забезпечити  своєчасне,  повне  і  якісне  проведення  з  підлеглим  особовим

складом:  тактико-спеціальних  та  командно-штабних  навчань;  занять  зі

службової  підготовки;  нічних  перевірочних  практичних  занять;  занять  у

школах  підвищення  оперативної  майстерності;  відпрацювань  нормативів  з

виконання  практичних  вправ  для  пожежно-рятувальних  та  аварійно-

рятувальних  підрозділів;  розборів  проведених  оперативно-тактичних  дій  з

гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт; занять в ізолюючих апаратах на

свіжому  повітрі  та  у  непридатному  для  дихання  середовищі,  смугах

психологічної  підготовки;  вивчень  оперативно-тактичних  особливостей

об’єктів, розташованих в зоні виїздів; стажування.

Постійно (згідно планів та графіків).
Продовжити  роботу  по  розвитку  та  популяризації  пожежно-прикладного

спорту.  Організувати  якісну  підготовку  команди  для  участі  у  змаганнях  з

пожежно-прикладного спорту різного рівня.

Січень – липень 2018 р.
Забезпечити впровадження всебічних заходів, направлених на збереження       життя

та  здоров’я  підлеглого  особового  складу  під  час  несення  служби,

проведення  тактико-спеціальних  навчань,  проведення  пожежно-аварійно-

рятувальних робіт.

Постійно.
Організувати проведення навчання підлеглого особового складу та забезпечити до-

укомплектування підрозділів  аварійно-рятувальним обладнанням та  оснащен-

ням для відкриття відповідних кодів та розширення спектру можливості реагу-

вання  на надзвичайні  ситуації  різного  характеру,  з  урахуванням оперативно-

тактичної характеристики району обслуговування.

Постійно.



Забезпечити своєчасне і повне проведення заходів, спрямованих на якісну організа-

цію несення служби в підрозділах, підтримку їх сил і засобів в постійній го-

товності до дій за призначенням.

Постійно.

Організувати проведення ремонтів несправних ізолюючих протигазів.

Постійно.
Здійснити  комплекс  заходів  по  придбанню  сучасних  засобів  зв’язку,  обчислю-

вальної, цифрової, телекомунікаційної техніки та комплектуючих до них. 

Протягом 2018 р.
Придбання пожежно-технічного озброєння, обмундирування, аварійно-рятувально-

го обладнання, засобів індивідуального захисту органів дихання та комплектую-

чих до них.

Протягом 2018 р.
Придбання меблів, будівельних та паливно-мастильних матеріалів, для утримання

матеріально-технічної бази.

Протягом 2018 р.

Розроблено  21  державним  пожежно-рятувальним  загоном  Головного

управління ДСНС України у Донецькій області

Начальник ДПРЗ-21 ГУ ДСНС
України у Донецькій області
підполковник служби цивільного захисту                                                   В.В. Ворона


