
Проект рішення

Від 10.03.2016 р. № 134

Про Програму фінансової підтримки 
державного пожежно-рятувального поста 
(м. Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної 
частини Управління ДСНС в Івано-Франківській 
області (м. Галич) для забезпечення пожежної 
безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік

Розглянувши звернення начальника ДПРЧ-3 м. Галич І. Мильовича про Програму 
фінансової підтримки державного пожежно-рятувального поста (м. Бурштин) 3-ї 
державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в Івано-Франківській області 
(м. Галич) для забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 
вирішила :

1. Затвердити Програму фінансової підтримки державного пожежно-рятувального поста 
(м. Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в Івано- 
Франківській області (м. Галич) для забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та 
с. Вигівка на 2016 рік.

2. Фінансовому відділу (О. Петровській) передбачити кошти на фінансування Програми 
в 2016 році.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови В. Гулика, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В.Л. Рика.

Міський голова Роксолана Джура



Програма
фінансової підтримки державного пожежно-рятувального поста (м. Бурштин) 

3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в Івано- 
Франківській області (м.Галич) для забезпечення пожежної безпеки 

м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік

Програма забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 
рік 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.



4. Здійснювати координацію діяльності міської ради щодо забезпечення 
протипожежного захисту об’єктів та територій.

ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області
2016 рік

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
2016 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»
2016 рік

Керівники підприємств, установ та організацій.

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.
2016 рік

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.
2016 рік

12. Організувати утримання пожежних автомобілів та придбати запасні частин 
до них.

ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
2016 рік



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.
2016 рік

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 міської ради.

15. Розробити комплекс заходів спрямованих на покращення протипожежного 
стану об’єктів комунальної власності.

Міська рада.
КП «Житловик».
2016 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 - РАІ
2016 рік

17. Створити у 2016 році газодимозахисну служби у ДПРП м. Бурштин
УДСНС в області
ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.

18. Фінансування видатків для реалізації заходів, визначених цим розділом, 
здійснюється відповідно до розрахунків згідно з додатком.

ДПРП м. Бурштин У ДСНС в області, міська рада.
2016 рік

Перший заступник міського голови В. Гулик



РОЗРАХУНОК
видатків для реалізації заходів 

«Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин на 2016 рік».

№
п/п

Напрямки заходів КЕКВ Вартість виконання 
заходів тис. грн.

1 Забезпечення пожежно технічним озброєнням та запчастинами до пожежних 
автомобілів

2210 10.0

2 Забезпечення паливо -  мастильними матеріалами 2210 60.0
3 Придбання компресора для наповнення ЗІЗОД повітрям 3110 80.00

ВСЬОГО: 150.0

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич 

Г оловний бухгалтер

І . М. Мильович 

Р.С.Федорійчук



ДСНС України 
У ДСНС України в Івано-Франківській області

3 ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Шевченка,48, м. Галич, 77100, тел. (03431) 2-14-91, факс (03431) 2-11-40 

___________________________________ код ЄДРПОУ 38230255_____________________________

___________________ №___________________  На № __________________ від__________________

Г олові
Бурштинської м/р 
Джурі Р.О.

Проблемою сьогодні і надалі залишається гарантування безпеки життя 
людини. З року в рік в Україні зростає кількість випадків пожеж, надзвичайних 
ситуацій, внаслідок яких травмуються та гинуть люди, завдаються значні 
матеріальні і моральні збитки населенню та економіці держави.

Не оминає «червоний півень» і наш район. Побувавши з початку року на 22 
обійстях, забрав життя 1 людини та завдав збитків на суму понад 0,5 млн. гривень. 
Впродовж поточного року працівниками пожежно-рятувальної служби району на 
пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму приблизно 180 тисяч гривень.

Підрозділами пожежно -  рятувальної служби Галицького району здійснено 
близько 50 виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, нештатних подій, на 
гасіння пожеж для надання допомоги населенню та виконання заходів з мінімізації 
збитків від повеней, паводків, пожеж.

Однак, обмежені фінансові можливості, застаріла техніка та обладнання 
пожежників, недостатнє матеріально -  технічне забезпечення, не дають змоги 
належним чином реагувати на запобігання та виникнення надзвичайних ситуацій.

Враховуючи вищевказане, а також зважаючи на те, що пожежно -  рятувальна 
служби за своїм завданням і функціями є невід’ємною частиною здійснення 
державних заходів щодо охорони життя та здоров’я людей, прошу Вас розглянути 
питання щодо прийняття «Програми фінансової підтримки державного пожежно- 
рятувального поста (м. Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 
Управління ДСНС в Івано-Франківській області (м.Галич) для забезпечення 
пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік» та виділення коштів на її 
реалізацію.

З повагою,

Начальник ДПРЧ-3 м. Галич І . М. Мильович


