УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23 лютого 2018 року
м. Бурштин

№ 08/46-18

Про затвердження Програми забезпечення
пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка
на 2018-2020 роки
Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши інформацію виконавчого органу міської ради, врахувавши рекомендації комісії
з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на
2018-2020 роки.
2. Начальнику ДПРЧ-3 м. Галич забезпечити виконання програмних заходів
відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови В.Гулика
та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Рика.

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23.02.2018 № 08/46-18
Програма «Забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка
на 2018-2020 роки
Погоджено
Голова комісії з питань бюджету
та економічного розвитку

Погоджено
Голова комісії з питань будівництва,
ЖКГ та архітектури

_________________ В.Л.Рик
«__» ____ ____ 20__ року

_______________________ Т.Д.Попик
«__» __________ 20__ року

Погоджено
Начальник фінансового відділу
Бурштинської міської ради
______________ О.І.Петровська
«__» ________ 20__ року
М.П.

Погоджено
Начальник відділу економіки
і промисловості міської ради
____________________ М.С.Назар
«__» ________ 20__ року

Погоджено
Начальник юридичного відділу
міської ради
________________ В.Д.Данилюк
«__» ________ 20__ року

Керівник установи –
Начальник ДПРЧ-3 м. Галич

_______________І.М.Мильович
«__» ________ 20__ року
М.П.

Додаток1
згідно Порядку розроблення, фінансування,
моніторингу міських цільових програм та
звітності про їх виконання, затвердженого
рішенням міської ради 23.12.2016 №22/21-16

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки
(назва програми)

1

Назва програми

Забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин
та с. Вигівка на 2018-2020 р.р.

2
3

ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області
Рішення міської ради №22/21-16 від 23.12.16

4

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа
Розробник програми

5
6

Співрозробник (ки) програми
Відповідальний виконавець програми

Виконавчий орган міської ради
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області

7

Учасники програми

8

Мета

9

Термін реалізації програми

ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська
рада, КП «Житловик», підприємства,
установи та організації міста
Покращення протипожежного стану
об’єктів комунальної власності
2020

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього, у т.ч.
Коштів місцевого бюджету
Коштів державного бюджету (за
необхідності)
Коштів інших бюджетів (за
необхідності)
Інших джерел (гранти, співфінансування мешканців, громадян тощо)
Контроль за виконанням програми

10.1
10.2
10.3
10.4
11

Перший заступник міського голови

ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області

420,0

420,0
Перший заступник міського голови

_____________________

В.Р.Гулик

підпис

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич

_____________________
підпис

І.М. Мильович

Програма
забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки
Програма забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки
створена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства,
національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, визначає шляхи вдосконалення
системи забезпечення пожежної безпеки на території міської ради, організаційні засади й
функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази.
Програма передбачає заходи, спрямовані на:
- забезпечення життєво – важливих інтересів населення, об’єктів підприємств та
установ на території міської ради незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки;
- розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки
об’єктів;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи пов’язаної із забезпеченням
пожежної безпеки;
- посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в населених пунктах та на
об’єктах незалежно від форм власності, організації гасіння пожеж та зменшення її
негативних наслідків;
- зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони;
- досягнення незалежного рівня фінансового і матеріально – технічного забезпечення у
сфері пожежної безпеки.
Організаційне забезпечення:
1. Систематично аналізувати та розглянути на сесії міської ради стан забезпечення
пожежної безпеки населених пунктів на підприємствах в установах та організаціях. За
результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний
стан, розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них
людей.
Міська рада, керівники підприємств.
На протязі року.
2. Внести пропозиції міській раді щодо удосконалення діяльності пожежної охорони
разом з проектами відповідних нормативно – правових актів для подальшого подання
облдержадміністрації.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, керівники підприємств та організацій.
3. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності,
розробити комплексні плани щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них.
Керівники підприємств, установ та організацій.
4. Здійснювати координацію діяльності
протипожежного захисту об’єктів та територій.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області
2017 рік

міської

ради

щодо

забезпечення

5. Розробити комплекс заходів для підвищення рівня протипожежного захисту з
відображенням питань будівництва та ремонту доріг, джерел протипожежного
водопостачання, телефонного зв’язку.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області
2018 рік

6. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання та здійснити комплекс заходів
щодо забезпечення його функціонування у відповідності нормативних витрат води на
пожежогасіння.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, КП «Житловик»
2018 рік
7. Не допускати відключення будівель, де розміщені підрозділи пожежної охорони від
систем опалення, водо – енерго – і газопостачання та телефонного зв’язку.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області , міська рада.
Постійно
8. Проводити для керівних працівників міської ради щорічно наради, семінари, огляди,
конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
2018-2020 роки
9. Співфінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Міська рада.
Постійно.
10. Забезпечувати надання платних послуг протипожежного призначення юридичним та
фізичним особам, згідно з поданими ними заявками, дотримуючись визначеного
законодавством порядку.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області
Постійно.
11. Забезпечити подальший розвиток навчально – тренувальної бази пожежної охорони.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
2018-2020 роки
12. Організувати утримання пожежних автомобілів та придбати запасні частин до них.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
2018-2020 роки
13. Забезпечити бойову готовність пожежної техніки, її справний технічний стан,
заправку паливо – мастильними матеріалами та іншими експлуатаційними матеріалами,
рятувальними та засобами зв’язку .
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
14. Взяти участь у щорічному проведенні в загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах Дня знань щодо обережного поводження з вогнем.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, відділ освіти та науки Бурштинської міської
ради.
15. Розробити комплекс заходів , спрямованих на покращення протипожежного стану
об’єктів комунальної власності.
Міська рада.
КП «Житловик».
2018 рік
16. Започаткувати постійно – діючі цикли теле – і радіопередач для ознайомлення
населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж їх
наслідками.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
ТРК - РАЇ

2018 рік
17. Забезпечити у 2018 році газодимозахисну службу ДПРП м. Бурштин У ДСНС в
області компресором для заправки апаратів.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
18. Фінансування видатків для реалізації заходів, визначених цим розділом,
здійснюється відповідно до розрахунків відповідно до додатку.
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич

________________

І.М. Мильович

Додаток2
згідно Порядку розроблення, фінансування,
моніторингу міських цільових програм та
звітності про їх виконання, затвердженого
рішенням міської ради 23.12.2016 №22/21-16

«Ознайомлено»
відділ економіки і
промисловості міської ради
______________ _________
___ _________ 20_ року
Інформація
про стан виконання Програми за ______ 2017р.
(щоквартальна, нарощуваним підсумком)
Головний розпорядник коштів програми:
Бурштинська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена: Забезпечення пожежної безпеки
м. Бурштин та с. Вигівка на 2017р., затверджена рішенням міської ради № ______ від
_____

№
з/п

Змі
ст
зах
оду

Передбачене фінансування на
2017 рік, тис. грн.
фінансові
джерела
кошти
бюджету

Профінансовано за звітний
період, тис. грн.

у тому числі:
спец
заг.
усьо
.
фон
го
фон
д
д

Що
зроблено

у тому числі:
фінансові
джерела усь
ого

заг.
фон
д

спец.
фонд

інші джерела*
* вказується кожне джерело окремо.

Перший заступник міського голови

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич

_____________________
підпис
___________________
підпис

В.Р.Гулик

І.М.Мильович

Додаток 3
згідно Порядку розроблення, фінансування,
моніторингу міських цільових програм та
звітності про їх виконання, затвердженого
рішенням міської ради 23.12.2016 №22/21-16

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) Програми
1. Основні дані:
- Назва Програми_____________________________________________________
- Номер та дата рішення про прийняття Програми_________________________
- Заплановане фінансування, грн. ______________________________________
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)_____________________________
- Термін виконання Програми _________________________________________
2. Виконання заходів і завдань Програми
Найменува Найменува
ння
ння заходу
завдання

Джерела
Профінан
фінансування совано,
всього

З бюджету

З інших
джерел

Залишок

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ з/п

Витрачені
кошти*

Одиниці
виміру

Кількість

Сума
витрат

Контрагент **

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми
** - отримувач коштів
4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання
Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:
Затверджено
паспортом
програми на
№
Джер
звітний період,
Пок Оди
ело
грн.
азни нви
з/
інфор
ки
м
у тому
п
мації
числі:
усь
ого Заг. спец.
фонд фонд

Перший заступник міського голови

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич

Виконано за
звітний період, грн.

усьо
го

у тому
числі:
Заг. спец.
фонд фонд

Відхилення

усьо
го

_____________________
підпис
___________________
підпис

у тому числі:
Заг.
фонд

спец.
фонд

В.Р.Гулик

І.М.Мильович

РОЗРАХУНОК
видатків для реалізації заходів
«Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин на 2018-2020 роки».
№
п/п

Напрямки заходів

КЕКВ

1

Забезпечення пожежно технічним озброєнням та запчастинами до пожежних
автомобілів

2210

Вартість виконання
заходів тис. грн.
60.0

2

Забезпечення паливо – мастильними матеріалами

2210

200.0

3

Придбання компресора для наповнення ЗІЗОД повітрям

3110

160.00

ВСЬОГО:

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич

Головний бухгалтер

420.0

І.М. Мильович

Р.С.Федорійчук

