Проект
РІШЕННЯ
Від ___________ 2015 р.

м. Бурштин

№ _________

Про комплексну цільову
соціальну програму розвитку
цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка
на 2016-2020 роки

З метою виконання Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень
про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту» та відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
України» міська рада
вирішила:
1. Затвердити комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки (далі – Програма, додається)
2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання Програми
3. Фінансовому відділу міської ради при формуванні проектів міського бюджету на
2016-2020 роки щорічно передбачати кошти для реалізації Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови В. Гулика

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕННО
Рішенням міської ради
від _______ 2015 № _____

Комплексна цільова соціальна програма
розвитку цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки

Замовник Програми:
Виконавчий комітет міської ради

Керівник програми:
Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

Паспорт
комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка
на 2016-2020 роки
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Виконавчий комітет міської
ради.
2. Розробник Програми: головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради.
3. Термін реалізації Програми: 5 років.
4. Етапи фінансування Програми: 2016-2020 роки
5. Очікувані обсяги фінансування Програми:
Рік
2016-2020

Очікувані обсяги фінансування
100 000 грн

2016
2017
2018
2019
2020

30 000 грн
17 500 грн
17 500 грн
17 500 грн
17 500 грн

в т.ч.

6. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування комплексної цільової
соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 20162020 роки (додається).
7. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів сприятиме:
- забезпеченню в місті належного рівня цивільного захисту населення та захисту
територій від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
мирний та особливий періоди;
- підвищенню готовності системи оповіщення керівного складу міста та
інформування населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;
- забезпеченню матеріально-технічними цінностями та технічними засобами
мобільно-оперативної групи міста;
- забезпеченню створення та накопичення матеріально-технічного резерву для
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,
проведення невідкладних відновних робіт;
- виконанню заходів з організації дозвілля населення на водних об’єктах;
- підвищенню ефективності використання коштів для здійснення заходів
цивільного захисту.

Замовник Програми:
Виконавчий комітет міської ради
Керівник програми:
Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

Обгрунтування
доцільності розроблення комплексної соціальної
програми розвитку цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки
Загальна частина
Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України
щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Правовою підставою розроблення Програми є Закон України від 2 жовтня 2012
року № 5403 «Про Кодекс цивільного захисту України» та постанова Кабінету Міністрів
України від 11.03.2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про
функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».
Наявність на території міста 2х потенційно-небезпечних об’єктів, близьке до міста
розташування Бурштинської ТЕС та лісової смуги, значно знижують загальний рівень
безпеки у техногенній та природній сферах.
Розташування поблизу міста Бурштинського водосховища та відвідного каналу
Бурштинського водосховища притягує наплив відпочиваючих та риболовів, що в
основному складається з жителів міста, це призводять до щорічного підвищення рівня
невиробничого травматизму та загибелі відпочиваючих на водних об’єктах. Ситуація
також значно ускладнюється відсутністю рятувально-водолазної служби.
В місті відсутня територіальна система централізованого оповіщення та
інформування керівного складу і населення про загрозу та виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру що є не допустимим для міста
обласного значення.
Оперативне та своєчасне забезпечення міського голови їх заступників, органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій інформацією про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій для оперативного керівництва рятувальними та відновлювальними
роботами та підготовка попередніх матеріалів про наслідки надзвичайних ситуацій для
подальшого надання їх Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації,
Державній службі України з надзвичайних ситуацій щодо виділення з державного та
місцевого бюджетів коштів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій повністю
залежить від здатності мобільно-оперативної групи міської підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту вчасно реагувати на передумови та факти виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
Для надання матеріальної допомоги постраждалому населенню в районах
виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення проведення аварійновідновлювальних робіт виникає потреба щодо створення, накопичення, збереження та
щорічного оновлення міського матеріально-технічного резерву, а також утримання
складів цивільного захисту де зберігатиметься вказаний резерв.
Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту пов’язаних з
захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій та на виконання
вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері
захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та
воєнного характеру та інших нормативних актів держави розроблено Комплексну цільову
соціальну програму розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016- 2020
роки.

Мета Програми
Метою програми є забезпечення розвитку цивільного захисту міста та
фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та
території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,
підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, встановлення міської системи централізованого
оповіщення, підтримання в належному стані мобільно-оперативної групи міської
підсистеми єдиної державної системи цивільного до дій за призначенням, накопичення,
збереження та щорічного оновлення міського матеріально-технічного резерву.
Основні завдання програми
Основними завданнями Програми є:
- підвищення рівня готовності системи цивільного захисту міста до дій за
призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та
території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;
- забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів
підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного, природного та
воєнного характеру;
- встановлення міської системи централізованого оповіщення та інформування
керівного складу та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру;
- підвищення ефективності системи моніторингу і прогнозування надзвичайних
ситуацій;
- створення, накопичення, збереження та щорічного оновлення міського
матеріально-технічного резерву, а також утримання складів цивільного захисту де
зберігатиметься вказаний резерв;
- підтримання в готовності мобільно-оперативної групи міської підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту щодо своєчасного реагування на передумови та
факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
- зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також
кількості постраждалого населення та загиблих від надзвичайних ситуацій;
- підвищення ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного
захисту;
- надання громадянам, постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій,
матеріальної та фінансової допомоги для забезпечення їх життєдіяльності.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
Обсяг фінансування з міського бюджету для реалізації заходів Програми буде
передбачатись щорічно, виходячи із можливостей його дохідної частини.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається, виходячи із конкретних
завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту міста.
На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:
Рік
2016-2020

Очікувані обсяги фінансування
100 000 грн

2016
2017
2018
2019
2020

30 000 грн
17 500 грн
17 500 грн
17 500 грн
17 500 грн

в т.ч.

Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного
захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки сприятиме:
- підвищенню рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо
виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;
- зменшенню економічних та матеріальних втрат від можливих надзвичайних
ситуацій;
- впровадження системи оповіщення керівного складу міста та інформування
населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;
- підвищенню повноти інформаційного забезпечення моніторингу надзвичайних
ситуацій та підготовці оперативної і своєчасної інформації міському голові, його
заступникам, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, міський комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій;
- підвищенню ефективності управління процесами цивільного захисту;
- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;
- підвищенню рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій;
- підвищенню технічної готовності органів управління та сил цивільного захисту до
виконання завдань, що можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій;
- забезпеченню матеріально-технічними цінностями та технічними засобами
мобільно-оперативної групи міської підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту;
- забезпеченню створення матеріально-технічного резерву.
В процесі виконання заходів Програми передбачається досягти соціальних
наслідків – підвищення безпеки життєдіяльності населення при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій.
Економічна ефективність програмних заходів оцінюватиметься шляхом порівняння
розміру збитків, які передбачається запобігти у результаті здійснення заходів, з розміром
витрат на ці заходи та розміри збитків, які не вдалося запобігти в минулі роки, а також
кількістю врятованих життів та матеріальних цінностей в процесі виникнення
надзвичайних ситуацій.
Актуальність розроблення і прийняття комплексної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки зумовлена
необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління цивільного захисту,
готовності мобільно-оперативної групи міської підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту та забезпечення матеріально-технічними ресурсами для ефективного
та якісного розв’язання проблем у сфері цивільного захисту відповідно до вимог
законодавчих та нормативних актів.
Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради

Мар’яна Німченко

Додаток до комплексної цільової
соціальної
програми
розвитку
цивільного захисту м. Бурштин та
с. Вигівка на 2016-2020 роки

Перелік
заходів та обсяги фінансування міської цільової Програми
Замовник програми: Виконавчий комітет міської ради
Назва Програми: Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки
№
з/п

Найменування заходу

Термін
виконання

1.

Накопичення міського матеріального
резерву для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій на 2016-2020
роки

2016-2020

2.

Утримання складу цивільного
захисту міста на 2016-2020 роки

2016-2020

3.

Організація запобіжних та
рятувальних заходів на водних
об’єктах місцевості на 2016-2020
роки

2016-2020

Роки

Орієнтовані обсяги
фінансування

2016-2020

17 000 грн

2016
2017
2018
2019
2020

5 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн

2016

5 000 грн

2016-2020

15 000 грн

2016
2017
2018
2019
2020

3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн

Очікувані результати
Сприятиме здійсненню
невідкладних аварійнорятувальних робіт у разі
виникнення надзвичайних
ситуацій
Забезпечення утримання
складу цивільного захисту
міста
Підвищення ступінь
реагування на нещасні
випадки та надзвичайні
ситуації на водних об’єктах

4.

Встановлення та утримання міської
системи оповіщення

2016-2020

5.

Утримання та функціонування
мобільно-оперативної групи міської
підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту на 2016-2020
роки

2016-2020

Всього

2016-2020

48 000 грн

2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020

21 000 грн
7 000 грн
7 000 грн
7 000 грн
7 000 грн
15 000 грн

2016
2017
2018
2019
2020

3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
3 000 грн
100 000 грн

Підвищення рівень
оперативності реагування
інформування керівного
складу міста та населення про
загрозу чи виникнення
надзвичайних ситуацій

Підвищення рівеня
оперативності реагування на
надзвичайні ситуації

