
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 87

24 грудня 2020 року                                                     3 сесія 8 скликання
                                      

Про  затвердження Програми забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки на території Лука-Мелешківській 
сільської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись  пунктом  22  статті  26  та  ч.1  статті  59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про пожежну безпеку» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на
території  Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік»
(додається).

2.  Фінансування  заходів,  передбачених  вищезазначеною  Програмою,
здійснювати  в  межах  реальних  фінансових  можливостей  бюджету  та
відповідно до вимог чинного законодавства.

3.  Затвердити  порядок  використання  коштів  на  виконання   «Програми
забезпечення  пожежної  та  техногенної  безпеки  на  території   Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік» (додається).

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку (Бондар В.М.) та постійну комісію з питань законності,
депутатської діяльності та етики (Ільченко М.В.)

Сільський голова                                                 Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 87 від 24.12.2020 року

Програма 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території  Лука-

Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік

ПАСПОРТ
(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ)

1.
Ініціатор розроблення Програми

Лука-Мелешківська сільська рада

2. Підстави для розроблення Програми Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про оборону

України», «Про пожежну безпеку»,, Кодекс
цивільного захисту України, 

3. Розробник Програми Лука-Мелешківська  сільська рада

4.
Виконавці Програми

Лука-Мелешківська сільська рада,
структурні підрозділи та виконавчі органи
сільської ради, комунальні підприємства

5.

Мета Програми

Мета Програми – вдосконалення системи
протипожежного захисту об'єктів та

населених пунктів, посилення державного
нагляду за станом техногенної та пожежної

безпеки  на об'єктах незалежно від форм
власності

6.
Термін реалізації Програми 2021 рік

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації

Програми

100,0 тис.грн.

I. Загальні положення
Попередження  надзвичайних  ситуацій  та  забезпечення  безпеки  громадян

Лука-Мелешківської сільської територіальної громади – є одним із стратегічних
напрямів розвитку.

     Програма «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території
Лука-Мелешківської  сільської  територіальної  громади  на  2021рік»  (далі  -
Програма)  розроблена  відповідно  до  Кодексу  цивільного  захисту  України  та
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                                 ІІ. Оцінка поточної ситуації



На  території  населених  пунктів  Лука-Мелешківської  сільської
територіальної  громади  можуть  виникнути  різні  надзвичайні  ситуації
техногенного,  природного  та  соціального  характеру.  Відповідно  до  чинного
законодавства, основну роль у їх попередженні та ліквідації відіграє Державна
служба  України  з  надзвичайних  ситуацій,  а  на  місцевому  рівні  -  аварійно-
рятувальний  загін  спеціального  підрозділу  ДСНС  України  у  Вінницькій
області, який розміщений в місті Вінниця.

Основним джерелом фінансування зазначеної служби є державний бюджет,
з якого на даний час фінансування служби здійснюється на низькому рівні. 

Прийняття  даної  Програми  дасть  можливість  покращити  матеріально-
технічне  забезпечення  аварійно-рятувального  загону  спеціального  підрозділу
ДСНС України у  Вінницькій  області  за  рахунок субвенції  з  бюджету  Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади та, як наслідок, підвищити їх
готовність до дій за призначенням.

ІІІ. Аналіз законодавчої бази
  Нормативно-правова база, на підставі якої розроблена Програма: Кодекс

цивільного  захисту  України,  Закони України «Про пожежну безпеку»,  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  інші  законодавчі,  програмні  та
нормативноправові документи щодо питань цивільного захисту.

ІV. Мета та завдання Програми
4.1. Мета Програми
Програма визначає шляхи вдосконалення системи протипожежного захисту

об'єктів  та  населених  пунктів,  організаційні  засади  його  функціонування,
забезпечення  життєво  важливих  інтересів  громади  в  сфері  техногенної  та
пожежної безпеки.

4.2. Основні завдання Програми
Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики у

сфері цивільного захисту:
-  удосконалення  та  підвищення  ефективності  роботи,  пов'язаної  із

пожежною безпекою в громаді;
- ефективне розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту та

оперативного реагування на обстановку;
- посилення державного нагляду за станом техногенної та пожежної безпеки

на об'єктах незалежно від форм власності;
-  досягнення  належного  рівня  матеріально-технічного  забезпечення

підрозділів протипожежної спеціалізованої служби цивільного захисту.
V. Розробник та співвиконавці Програми

Розробники  Програми:  виконавчі  органи  Лука-Мелешківської  сільської
ради.

VІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування  заходів  Програми  в  процесі  їх  реалізації  здійснюється  за

рахунок коштів бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади



(в  межах  наявних  фінансових  ресурсів)  та  інших  джерел  фінансування,  не
заборонених чинним законодавством України.

Заходи  Програми  можуть  бути  скориговані  з  урахуванням  існуючої
соціально-економічної  ситуації,  результатів  моніторингу  та  статистичних
спостережень, реальних можливостей видаткової частини бюджету об’єднаної
територіальної  громади  та  у  випадках  зміни  законодавчих,  нормативно-
правових та інших актів.  Коригування здійснюється за ініціативи виконавців
заходів Програми, постійних комісій сільської ради. 

VІІ. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація  даної  Програми  дасть  можливість  посилити  протипожежний

захист об’єктів та населених пунктів, покращити оперативність реагування на
ліквідацію проблем, зокрема, у сфері цивільного захисту. 

VІІІ. Організаційно-фінансове забезпечення виконання Програми

№
Найменування заходу Виконавці Обсяг

фінансу
вання,

грн. 

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5
1. З метою оперативного реагування

та  якісного  виконання  завдань,
пов'язаних  із  рятуванням  людей,
ліквідацією  пожеж  та  інших
надзвичайних  подій,  здійснювати
придбання  паливно-мастильних
матеріалів,  шин,  аварійно-
рятувального  обладнання,
необхідних  запасних  частин  до
пожежної,  спеціальної,  аварійно-
рятувальної  техніки,  допоміжного
обладнання  та  техніки,
спеціального  та  робочого
(літнього, зимового) одягу, взуття
для захисту особового складу під
час  гасіння  пожеж,  та  інших
надзвичайних ситуацій. 

ДПРЗ-1 ГУ
ДСНС

України у
Вінницькій

області

100000

Розвиток матеріально-
технічної бази

оперативно-рятувальної
служби, посилення
протипожежного

захисту об’єктів та
населених пунктів Лука-

Мелешківської ОТГ

Всього: 100000

Секретар сільської ради                                          Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2 
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 87 від 24.12.2020 року

Порядок використання коштів на виконання  «Програми
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території  Лука-

Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік»

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в
бюджеті  Лука-Мелешківської  СТГ  на  виконання  заходів «Програми
забезпечення  пожежної  та  техногенної  безпеки  на  території   Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021рік».

2. Мета  Порядку  полягає  в  забезпеченні  цільового  та  ефективного
використання бюджетних коштів. 

3. Обсяг  видатків  на  виконання  Програми  визначається  рішенням
сесії.

4. Для  реалізації  заходів  Програми,  бюджетні  кошти
використовуються ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Вінницькій області на наступні
цілі:  придбання  паливно-мастильних  матеріалів,  шин,  аварійно-рятувального
обладнання, необхідних запасних частин до пожежної, спеціальної, аварійно-
рятувальної  техніки,  допоміжного  обладнання  та  техніки,  спеціального  та
робочого (літнього, зимового) одягу, взуття для захисту особового складу під
час гасіння пожеж, та інших надзвичайних ситуацій. 

5. Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється
за  рахунок  коштів  бюджету  Лука-Мелешківської  сільської  територіальної
громади  у  вигляді  субвенції  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. 

6. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється
в установленому законодавством порядку.

Секретар сільської ради                                          Оксана ШЕВАНЮК

 


