
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                            № 10/37-22 

м.Бурштин 

 

Про програму розвитку місцевих та добровільних 

пожежних формувань Бурштинської міської  

територіальної громади на період 2022-2026 роки  

 

 

 З метою виконання Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 01.04.2014 № 333-р, статей 19, 62, 63 Кодексу цивільного захисту України, 

Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 61-р, з метою 

проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на території 

громади та відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити програму розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань 

Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки (далі – Програма), 

що додається. 

2. Виконавчому комітету міської ради, Івано-Франківському РУ ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області, головному спеціалісту з питань надзвичайних  ситуацій та 

цивільного захисту міської ради забезпечити виконання Програми. 

3. Начальнику фінансового відділу міської ради (О.Петровська) щорічно 

передбачати кошти на фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної 

частини міського бюджету на відповідний рік. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська та голову постійної депутатської комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

             Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення міської ради 

                                                                                          від 26.08.2022 № 10/37-22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань  

Бурштинської міської територіальної громади  

на період 2022-2026 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник Програми: 

 

Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС України  

в Івано-Франківській області                                           Василь МАЦАЛАК 

 

 

Керівник Програми: 

 

Міський голова                                                                  Василь АНДРІЄШИН  



Програма 

розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань Бурштинської міської 

територіальної громади на період 2022-2026 роки 

 

 

Замовник Програми: 

 

Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС України  

в Івано-Франківській області                          Василь МАЦАЛАК 

 

 

Керівник Програми: 

 

Міський голова                            Василь АНДРІЄШИН 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник міського голови                                            Ростислав СТАСЬКО 

 

Начальник фінансового відділу  

виконавчого комітету міської ради                                             Ольга ПЕТРОВСЬКА 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних  

ситуацій та цивільного захисту                                                   Мар’яна ЯЦИНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань Бурштинської 

міської територіальної громади  на 2022-2026 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Івано-Франківське РУ ГУ 

ДСНС України в Івано-Франківській області та  відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету                                             

 

2. Розробник Програми: Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС України в Івано-

Франківській області та  відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи виконавчого комітету                                             

 

3. Термін реалізації Програми: 5 років. 

 

          4. Відповідальні виконавці Програми: Івано-Франківське РУ ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області та  головний спеціаліст з питань надзвичайних  ситуацій та 

цивільного захисту 

 

5. Етапи фінансування Програми: 2022-2026 роки. 

 

6. Очікувані обсяги фінансування Програми: 

Рік 

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн. 

Усього 
у т. ч. за джерелами фінансування 

Міський  бюджет Інші 

2022-2026   

 

   

2022   

2023   

2024   

2025   

2026   

 

7. Очікувані результати виконання Програми. 

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих 

на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів, є: 

зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними 

для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності 

населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне 

середовище; 

створення умов для розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, 

добровольчого пожежного руху в населених пунктах; 

підготовка пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони для забезпечення реагування на пожежі в населених пунктах; 

зменшення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів для надання пожежної 

допомоги за рахунок розвитку мережі місцевих та добровільних підрозділів пожежної 

охорони у  сільській місцевості; 

сприяння забезпеченню доступності та якості публічних послуг у сфері пожежної 

допомоги та гасіння пожеж; 

зменшення кількості пожеж у населених пунктах на об’єктах різних форм власності, 

особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей; 

зменшення кількості випадків травмування та загибелі людей на пожежах; 

залучення населення до прийняття управлінських рішень на місцевому рівні, шляхом 

реалізації та популяризації заходів пожежної безпеки на території громади; 

формування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної 

безпеки. 

 



8. Термін проведення звітності. 

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає міській раді: 

 звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого 

наступного за звітним року; 

 інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, 

наступного за звітним кварталом. 

 

 

Замовник Програми: 

 

Начальник Івано-Франківського 

РУ ГУ  ДСНС України  

в Івано-Франківській області                     Василь  МАЦАЛАК 

 

 

Керівник Програми: 

 

Міський голова             Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

  



Обґрунтування 

програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань Бурштинської 

міської територіальної громади  на 2022-2026 роки 
 

Загальна частина 
Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схваленою розпорядженням КМУ від 1 квітня 2014 року № 
333-р, до повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня (громад) 
віднесено питання забезпечення громадської безпеки, гасіння пожеж, надання послуг 
швидкої медичної допомоги та первинної охорони здоров’я. 

Згідно з пунктом 15.1.2 ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій” 
розміщення пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та їх комплектація пожежною та 
аварійно-рятувальною технікою на забудованих територіях або таких, що плануються під 
забудову, визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 
листопада 2013 року № 874 “Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-
рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в 
адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де 
утворюються такі підрозділи (частини)”, ДСТУ 8767 з урахуванням таких критеріїв, як 
кількість людей – мешканців та району виїзду пожежно-рятувального підрозділу, який 
визначається довжиною шляху слідування. 

Кількість основних пожежних автомобілів приймається відповідно до вимог ДСТУ 
8767 “Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, 
комплектування пожежними автомобілями та проектування”, але не менше визначених у 
таблиці 15.1, зокрема при кількості жителів міста або іншого поселення: до 1 тис. осіб - 1 
автоцистерна або автонасос; більше 1 до 7 тис. осіб - 2 автоцистерни або автонасоси; 
більше 8 до 20 тис. осіб - один на 4 тис. осіб (2-5 автоцистерн або автонасосів); більше 21 
до 50 тис. осіб - один на 5 тис. осіб  (5-10 автоцистерн або автонасосів). 

Згідно з пунктом 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, 
постаново Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 року № 874 “Про 
затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних 
одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи 
(частини)”, ДСТУ 8767 “Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району 
виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування” пожежно-рятувальні 
підрозділи (частини) розміщуються: 

 із розрахунку району виїзду пожежно-рятувального підрозділу не більше ніж 3 км у 
функціональних зонах населених пунктів згідно з вимогами розділу 5 по дорогах 
загального користування для міст та селищ; 

 із розрахунку прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику за час, 
що не перевищує: для території міст та селищ міського типу - 10 хв; для сільських 
населених пунктів та за межами населених пунктів - 20 хв. 

Особливе занепокоєння викликає стан забезпечення пожежної безпеки у сільській 
місцевості, де існуюча чисельність державних пожежно-рятувальних підрозділів   не 
завжди забезпечує нормативний час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця 
виникнення пожежі.  

Відповідно до перспективної мережі розміщення місцевих пожежно-рятувальних 
підрозділів на території Івано-Франківської області, з метою забезпечення нормативного 
(20 хв.) часу доїзду пожежної техніки до місця пожежі необхідно створити один підрозділ 
місцевої пожежної охорони, а саме в с.Озеряни.  

Ефективність створення добровільної пожежної охорони полягає в швидкому 
реагуванні під час виникнення пожежі, скорочує час прибуття першого підрозділу до місця 
пожежі, що, в свою чергу, збільшує шанси на мінімізацію розповсюдження пожежі, 
завдання матеріальних збитків. 

Станом на початок 2022 року на території області функціонує 53 пожежних 
формування, які створені органами місцевого самоврядування та суб’єктами 
господарювання, з них: 

34 – місцева пожежна охорона; 
5 – добровільних пожежних команд; 
14 – добровільних пожежних команд на об’єктах. 



Від початку 2016 року підрозділами місцевої та добровільної пожежної охорони 
здійснено 3505 виїздів на ліквідацію наслідків пожеж та загорянь на території Івано-
Франківської області: 

2016 рік – 625 виїздів; 
2017 рік – 615 виїздів; 
2018 рік – 519 виїздів; 
2019 рік – 855 виїздів; 
2020 рік – 503 виїзди. 
Зазначеними пожежними формуваннями протягом 2021 року здійснено 386 виїздів, з 

них на ліквідацію наслідків пожеж та загорянь: 
громадські будинки та споруди – 14 виїздів; 
житлові будинки – 130 виїздів; 
господарські будівлі – 56 виїздів; 
виробничі будівлі – 6 виїздів; 
автомобільна техніка – 5 виїздів; 
лісові та торф`яні – 1 виїзд; 
загоряння сухої трави – 126 виїздів; 
інші – 48 виїздів. 
Таким чином, утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення 

місцевої та добровільної пожежної охорони є вкрай важливим завданням для органів 
місцевого самоврядування. 
 

Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення захисту населення, об'єктів та території населених 

пунктів від пожеж, збереження життя і здоров’я людей, підвищення рівня пожежної 

безпеки на території області та створення сприятливих умов для розвитку пожежно-

рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони. 
 

Основні завдання Програми 

Основні завдання, спрямовані на виконання Програми: 

сприяння органам місцевого самоврядування та громадським об’єднанням у 

питаннях створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони, в тому числі у складі центрів безпеки, зокрема: 

виділення (надання в користування) приміщень для здійснення статутної діяльності; 

надання в користування, передача у володіння та/або виділення коштів з бюджетів 

усіх рівнів на придбання техніки, обладнання, майна та спорядження для гасіння пожеж; 

створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони, в тому числі у складі центрів безпеки для гасіння пожеж; 

навчання членів пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної 

пожежної охорони; 

залучення до розвитку пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної 

пожежної охорони, в тому числі у складі центрів безпеки в області суб’єктів 

господарювання, що здійснюють господарську діяльність на теренах області.  

Реалізація Програми повинна забезпечити виконання наступних завдань: 

створення матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення 

здійснення громадянами прав та обов’язків у сфері цивільного захисту, визначених 

законодавством, зокрема права участі у роботах із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у складі пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної 

пожежної охорони, в тому числі у складі центрів безпеки та обов’язку вживати заходів для 

рятування населення і майна у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття 

аварійно-рятувальних підрозділів; 

формування світогляду та громадської позиції населення, в тому числі 

підростаючого покоління, у сфері безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки зокрема;  

формування культури безпечного поводження з вогнем, залучення до дій, 

спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при їх виникненні; 

створення і підтримки повноцінного безпекового життєвого середовища для 

громадян як складової громадської безпеки; 

підвищення особистої відповідальності кожного жителя за  дотримання вимог 

пожежної безпеки в побуті; 



ефективне забезпечення протипожежного захисту житлового фонду населених 

пунктів та об’єктів незалежно від форм власності; 

попередження та зменшення кількості пожеж від необережного поводження з 

вогнем. 
 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  місцевого 

бюджету, які визначені їх виконавцями, та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансових ресурсів місцевого бюджету та напрями їх використання визначаються 

в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог 

Бюджетного кодексу України.  

Видатки, спрямовані на виконання заходів Програми протягом року, здійснюються у 

межах орієнтовного обсягу фінансування, передбаченого Програмою. 

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно 

коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік. 

Органи місцевого самоврядування області самостійно визначають обсяг коштів, що 

можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, визначених Програмою. 

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно: 
 

Рік 

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн. 

Усього 
у т. ч. за джерелами фінансування 

міський бюджет інші 

2022-2026    

 

 

   

2022   

2023   

2024   

2025   

2026   
 

Очікувані результати виконання Програми 

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих 

на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів, є:  

зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними 

для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності 

населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне 

середовище; 

створення умов для розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, 

добровольчого пожежного руху в населених пунктах; 

підготовка пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони для забезпечення реагування на пожежі в населених пунктах; 

зменшення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів для надання пожежної 

допомоги за рахунок розвитку мережі місцевих та добровільних підрозділів пожежної 

охорони у містах та сільській місцевості; 

сприяння забезпеченню доступності та якості публічних послуг у сфері пожежної 

допомоги та гасіння пожеж; 

зменшення кількості пожеж у населених пунктах на об’єктах різних форм власності, 

особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей; 

зменшення кількості випадків травмування та загибелі людей на пожежах; 

залучення населення до прийняття управлінських рішень на місцевому рівні, шляхом 

реалізації та популяризації заходів пожежної безпеки на території громади; 

формування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної 

безпеки 

відкриття та функціонування ДПК с.Озеряни. 

 

    Начальник Івано-Франківського 

РУ ГУ  ДСНС України в Івано-Франківській області            Василь МАЦАЛАК



Додаток до Програми розвитку місцевих та 

добровільних пожежних формувань Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2026 роки 
 

Напрямки діяльності та заходи 

програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань 

Бурштинської міської територіальної громади  на 2022-2026 роки 
 

№ 

з/

п 

Найменування 

заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 
Роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 

результати Усього 

у т. ч. за джерелами 

фінансування 

 
Місцевий 

бюджет 

1. Інформаційне 

забезпечення та 

комунікація з 

громадськістю із 

популяризації 

місцевих та 

добровільних 

пожежних 

формувань 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської 

позиції у сфері 

пожежної 

безпеки 

 1.1. Проведення 

інформаційно-

роз`яснювальної 

роботи, зокрема: 

- робочих 

зустрічей, спільних 

нарад, семінарів, 

засідань круглих 

столів;  

- тренінгів, 

майстер-класів, 

флешмобів 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 У межах 

кошторисних 

призначень  

Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської 

позиції у сфері 

пожежної 

безпеки 

 1.2.Трансляція на 

об’єктових 

радіовузлах 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Формування 

громадського 

світогляду та 



об’єктів, ефірах 

радіоканалів, 

місцевих каналах 

телебачення, 

розміщення у 

друкованих засобах 

масової інформації, 

інтернетвиданнях 

текстів – щодо  

популяризації  

місцевих та 

добровільних 

пожежних 

формувань,  вміння 

діяти при 

виникненні пожеж 

та попереджувати 

їх виникнення 

області головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2023 

2024 

2025 

2026 

громадської 

позиції у сфері 

пожежної 

безпеки 

 1.3. Виготовлення  

поліграфічних 

матеріалів, у тому 

числі друкованих 

матеріалів із 

популяризації 

безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної безпеки в 

побуті, уміння 

діяти у разі 

виникнення 

надзвичайних подій 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської 

позиції у сфері 

пожежної 

безпеки 

2. Заходи із 

популяризації  

місцевих та 

добровільних 

пожежних 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської 

позиції у сфері 



формувань, у тому 

числі серед дітей і 

молоді  

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту , 

відділ освіти міської 

ради 

2025 

2026 

пожежної 

безпеки 

 2.1. Організація та 

здійснення 

ознайомчих візитів 

у підрозділи 

державної, 

місцевої,  

добровільної 

пожежної охорони, 

проведення 

олімпіад, 

конкурсів, ігор, 

фестивалів та ін.: 

- на місцевому 

рівні; 

- участь у 

всеукраїнських і 

міжнародних 

заходах 

Відділ освіти і науки 

міської ради, Івано-

Франківське РУ ГУ 

ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Формування 

громадського 

світогляду та 

громадської 

позиції у сфері 

пожежної 

безпеки 

 2.2.Організація та 

проведення етапів 

Всеукраїнського 

фестивалю Дружин 

юних пожежних та 

підготовка 

команди-

переможця для 

участі у 

Всеукраїнському 

етапі фестивалю:  

- обласного;  

- районних. 

Відділ освіти і науки 

міської ради, Івано-

Франківське РУ ГУ 

ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Виховання у 

дітей культури 

поводження з 

вогнем, 

засвоєння 

учнями правил 

пожежної 

безпеки, 

можливість 

неформального 

спілкування та 

прояву 

особистих 



творчих 

здібностей дітей 

та молоді, 

пропаганда 

служби 

порятунку 

 2.3. Організація та 

проведення у 

вищих, 

професійно-

технічних, 

загальноосвітніх та 

дошкільних 

навчальних 

закладах заходів 

(тижнів безпеки, 

олімпіад, літніх 

таборів відкритих 

уроків тощо), 

спрямованих на 

виховання у дітей 

культури 

поводження з 

вогнем, засвоєння 

правил пожежної 

безпеки 

Відділ освіти міської 

ради, Івано-

Франківське РУ ГУ 

ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

Протягом 

навчаль-

ного 

року, 

2022-2026 

роки 

2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

В обсягах 

відповідних 

видатків на 

функціону-

вання 

закладів 

 - 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Підвищення 

обізнаності дітей 

заходам щодо 

поведінки під 

час виникнення 

надзвичайних 

ситуацій,  

поводження з 

вогнем, 

засвоєння 

правил 

пожежної 

безпеки 

3. Навчання  місцевих 

та добровільних 

пожежних 

формувань по 

програмах азам 

пожежної безпеки, 

гасіння пожеж та 

надання медичної 

допомоги  на базі 

НП АРЗ СП ГУ 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень  

 

 

У межах 

кошторисних 

призначень 

124 навчених  

місцевих та 

добровільних 

пожежних  

(2 на громаду) 



ДСНС України у 

Івано-Франківській 

області (2470 

грн./особа) 

4. Залучення  

місцевих та 

добровільних 

пожежних 

формувань до 

навчань, тренувань, 

що проводяться 

підрозділами 

державної 

пожежної охорони 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

Щороку, 

2022-2026 
роки 

2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Відпрацювання 

практичних 

навичок і 

вдосконалення 

майстерності із 

рятування, 

гасіння пожеж  

5. Організація та 

проведення змагань 

місцевих та 

добровільних 

пожежних 

формувань 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

Щороку, 

2022-2026 
роки 

2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Популяризація 

та підвищення 

майстерності 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

місцевої та 

добровільної 

пожежної 

охорони 

6. Покращення 

матеріально 

технічної бази 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

місцевої та 

добровільної 

пожежної охорони 

 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

У межах 

кошторисних 

призначень  

 У межах 

кошторисних 

призначень  

Забезпечення 25 

комплектами  

захисного 

спецодягу 

(комбінезон, 

куртка, каска, 

чоботи, краги, 

пояс пожежного) 

7. Надання в 

користування 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  
2022-2026 2022-2026 

 

- 

 

 

 

- 

 

Створення умов 

для розвитку 



приміщень для 

здійснення    

місцевими та 

добровільними 

пожежними 

формування  

діяльності 

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

місцевої та 

добровільної 

пожежної 

охорони, 

добровольчого 

пожежного руху 

в населених 

пунктах 

8. Надання в 

користування 

техніки, 

обладнання, 

спорядження та 

майна для 

здійснення 

діяльності 

створених 

органами 

самоврядування та 

громадськими 

об’єднаннями    

місцевих та 

добровільних 

пожежних 

формувань  

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Створення умов 

для розвитку 

місцевої та 

добровільної 

пожежної 

охорони, 

добровольчого 

пожежного руху 

в населених 

пунктах 

9. Проведення 

навчання та 

профілактичної 

роботи серед 

населення з 

попередження 

виникнення пожеж, 

випадків загибелі 

та травмування 

людей на них в:  

- організованих 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2022-2026 2022-2026 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Підвищення 

рівня обізнаності 

населення, 

зниження 

кількості пожеж 

та загибелі і 

травмування 

людей на них. 

 



 

Начальник Івано-Франківського 

РУ ГУ  ДСНС України в Івано-Франківській області                                                                                                  Василь  МАЦАЛАК 

 

Керівник Програми:  Міський голова                                                                                                               Василь АНДРІЄШИН

колективах,  

- вищих 

навчальних 

закладах, 

 - професійно-

технічних 

навчальних 

закладах, 

- дитячих 

навчальних 

закладах. 

1

0 

Відкриття 

Добровільної 

пожежної команди 

с.Озеряни 

Івано-Франківське РУ 

ГУ ДСНС України в  

Івано-Франківській 

області,   головний 

спеціаліст з питань 

надзвичайних  

ситуацій та 

цивільного захисту 

2023  У межах 

кошторисних 

призначень 

 У межах 

кошторисних 

призначень 

Створення умов 

для 

функціонування 

місцевої та 

добровільної 

пожежної 

охорони, 

добровольчого 

пожежного руху 

в населених 

пунктах 

 Усього за 

Програмою:  

       

 у т. ч.   2022-2026     

         

   2022     

   2023     

   2024     

   2025     

   2026     



 


