
           

 

ПРОЄКТ ПРОГРАМи 

поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх 

форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій на території Липовецької територіальної 

громади на 2021-2025 роки 
 

І. Загальні положення 

Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та 

об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на території Липовецької 

міської ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до: 

Кодексу цивільного захисту України; 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

 

II. Стан сучасного рівня техногенної та пожежної безпеки на території 

Липовецької міської ради 

Пожежі є одним із найбільших суспільно-небезпечних факторів, які приводять 

до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. 

Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають 

відчутних збитків культурному надбанню як національного, так і світового значення. 

Нерідко екологічні наслідки від пожеж набувають катастрофічного характеру, що 

особливо відчувається під час реформування економіки та виведення її із кризового 

стану. Щорічно на території Липовецької міської ради, 21-ДПРЧ м. Липовець – 

здійснюється близько 150 виїздів на різного роду події та ситуації. 

Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють виникненню пожеж 

та загибелі людей на них пов'язані з соціально-економічним загальнодержавними 

процесами, до яких слід віднести: 

- погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного, 

відомчого) фонду, зменшення асигнувань на виконання необхідних протипожежних 

заходів; 

- не проведення вчасного ремонту електромереж та систем опалення; 

- не очищення підвалів, горищ та не здійснення заходів щодо неможливості 

доступу до них сторонніх осіб; 

- не забезпечення під час опалювального сезону необхідного температурного 

режиму в житлових будинках призводить до додаткового використання в квартирах 

та житлових будинках електрообігрівачів (найчастіше непромислового виробництва) 

та інших приладів опалювання; 

- відключення житлового фонду від електропостачання призводить до 

застосування свічок, гасових ламп; 

- неспроможність населення придбати нові, пожежобезпечні електропобутові 

прилади; 

- збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, 

неможливість проведення протипожежної пропаганди серед осіб без постійного місця 

проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками й використання останніми 

для проживання непристосованих для житла місць (підвалів, горищ будинків, тощо); 

- недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх попередження; 



           

- зростання загибелі дітей на пожежах зумовлено, насамперед, недоглядом з боку 

дорослих; 

- не дотримання правил безпечної поведінки громадян на водних об’єктах; 

- не дотримання правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті; 

- не знання правил дій в нестандартних ситуаціях. 

 

21-ДПРЧ м. Липовець постійно проводиться профілактична робота серед 

населення громади, через засоби масової інформації, щодо дотримання правил 

безпечної поведінки, дотримання правил пожежної безпеки на виробництві та в 

побуті, дій в нестандартних ситуаціях. 

21-ДПРЧ м. Липовець здійснюється оперативне реагування та проведення 

аварійно-рятувальних робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій та подій (пожежі, 

ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод, звільнення транспортних засобів 

зі снігових заметів, рятування людей, що потрапили в нестандартні життєві ситуації 

проведення робіт по відкачуванню води, та ін.). 

Однак, матеріально-технічне забезпечення підрозділу не відповідає вимогам і є 

недостатнім для якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, що в свою чергу 

може призвести до неякісного та несвоєчасного виконання підрозділом завдань за 

призначенням по ліквідації надзвичайних ситуацій та подій і рятуванню людей. 

 

III. Основна мета і завдання Програми 

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки визначає шляхи 

вдосконалення системи протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, 

організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів 

громади в сфері техногенної та пожежної безпеки. 

Програмою передбачаються заходи, цілеспрямовані на: 

- розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення техногенної 

та пожежної безпеки населених пунктів та на об'єктах; 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням 

техногенної та пожежної безпеки; 

- ефективне розв'язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та 

оперативного реагування на обстановку; 

- організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків; 

- удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж; 

- інформаційне забезпечення органів влади, підприємств, організацій, установ і 

населення з питань техногенної та пожежної безпеки; 

- зміцнення кадрового потенціалу оперативно-рятувальної служби; 

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 

забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки. 

 

IV. Фінансування Програми 

Фінансування заходів визначених Програмою здійснюється відповідно до 

чинного законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів на відповідний рік та 

переглядається щороку під час формування бюджету, спонсорських, благодійних та 

позабюджетних надходжень і інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

 

 

 



           

V. Очікуваний результат 

Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо 

попередження виникнення пожеж, організації техногенного та протипожежного 

захисту об’єктів і населених пунктів об’єднаної територіальної громади є: 

- приведення техногенного та протипожежного стану об’єктів та населених 

пунктів у відповідність з прийнятними рівнями техногенної та пожежної безпеки; 

- забезпечення техногенної та пожежної безпеки сільських населених пунктів та 

об’єктів аграрного сектору економіки; 

- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, 

небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих соціальних 

умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних чинників пожеж на 

навколишнє природне середовище; 

- зменшення на об’єктах і в населених пунктах об’єднаної територіальної 

громади кількості пожеж,  виникнення надзвичайних ситуацій та подій, загибелі та 

травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків; 

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та 

підрозділів оперативно-рятувальної служби, видалення продуктів горіння за 

допомогою систем протипожежного захисту; 

- витрачання мінімального часу на прибуття оперативно-рятувальних підрозділів 

до місця пожежі чи будь якої іншої надзвичайної ситуації за рахунок оптимальної 

дислокації підрозділів у населених пунктах та їх достатньої чисельності й 

оснащеності; 

- забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та 

ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, 

внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших 

інженерних споруд водопостачання. 

 

Тому, для виконання програми пропонується передбачити в міському бюджеті 

відповідно до діючого законодавства кошти на фінансування заходів по розвитку 

інфраструктури оперативно-рятувальної служби на 2021 - 2025 роки. 

 



           

 

Додаток  

                                                                                                                                         до рішення ____ сесії Липовецької міської ради 

                                                                                                                                         ____ скликання від ___________ 20___ р. № ____ 

                     
Програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області на території 
Липовецької міської ради на 2021-2025 роки 

 
«Напрями діяльності та заходи Програми» 
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 Орієнтовний обсяг фінансування (тис. 

грн.) 

Очікува-

ний 

результат 

роки 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. 

Забезпечення ефективного та комплексного 

використання наявних сил і засобів, призначених 

для організації запобігання НС і реагування на них  

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області, 

Липовецька міська 

рада 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Підвищення 

ефективності 

управління в 

сфері 

цивільного 

захисту 

 

2. 

Забезпечення обов’язкового та першочергового 

виконання заходів, спрямованих на запобігання 

виникнення пожеж і НС, гасіння пожеж, ліквідацію 

наслідків НС, загибелі людей і мінімізацію їх 

негативних наслідків  

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області, 

Липовецька міська 

рада, керівники 

підприємств 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

пожежної 

безпеки 

 

3. 

Забезпечення постійної готовності до оперативного 

реагування на пожежі та НС як у мирний час, так і в 

умовах особливого періоду  

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області, 

Липовецька міська 

рада, керівники 

підприємств 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

постійної 

готовності 

 

4. 

Забезпечення постійного підтримання високого 

рівня професіоналізму особового складу, якість 

підготовки якого повинна відповідати міжнародним 

стандартам із пожежно-рятувальної справи. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

високого 

рівня 

професіоналіз

му 



           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

5. 

Організовувати та забезпечувати  виконання заходів 

з ліквідації наслідків 

НС та гасіння пожеж, рятування людей (у тому 

числі в умовах екстремальних температур, 

задимленості, загазованості, загрози вибуху, обвалу, 

зсуву, підтоплення, радіаційного, хімічного, 

бактеріологічного зараження тощо), надання 

допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, 

стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, 

що становлять загрозу життю або здоров’ю 

населення чи призводять до завдання матеріальних 

збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і 

засобів; 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області, 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

підприємств, установ 

та організацій 

незалежно від форми 

власності 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

установ, 

підприємс

тв, 

організаці

й 

     Належна 

організація 

виконання 

заходів 

 

6. 

Залучення до виконання робіт із ліквідації наслідків 

НС та гасіння пожеж пожежно-рятувальні 

підрозділи відомчої, місцевої та добровільної 

пожежної охорони, фахівців і спеціалістів інших 

органів виконавчої влади, підприємств, установ і 

організацій  

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

установ, 

підприємс

тв, 

організаці

й 

     Належна 

взаємодія 

пожежно-

рятувальних 

формувань 

 

7. 

Вимагати одержання від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності 

та їх посадових осіб вичерпну та достовірну 

інформацію, документи та матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань, у тому 

числі про об’єкти, обладнання та технологічні 

установки, на яких проводяться пожежні, пошукові, 

аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у 

разі виникнення НС. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Оперативне 

реагування на 

НС та події 

 

8. 

Забезпечення безперешкодного доступу особового 

складу 19 ДПРЧ до всіх житлових, виробничих, 

інших приміщень і територій, а також на 

застосування будь-яких заходів, спрямованих на 

рятування населення, запобігання поширенню 

вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією 

наслідків НС та гасіння пожежі. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

пожежної 

безпеки на 

підприєм-

ствах, 

установах та 

організаціях 

 

9. 

Отримувати від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування і суб’єктів 

господарювання безоплатного надання вогнегасних 

речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, 

обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що 

триває понад три години, – харчування, приміщення 

для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

установ, 

підприємс

тв, 

організаці

     Забезпечення 

безперебійно

го виконання 

завдань 



           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гасіння пожежі й 

 

10. 

Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння 

пожеж документування, кіно- та відеозйомку, 

фотографування і звукозапис  

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

фото-

,віодеофіксац

ії 

 

11. 

Користуватися відповідними інформаційними 

базами даних державних органів, державними, у 

тому числі урядовими, системами зв’язку і 

комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 

іншими технічними засобами. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

оперативного 

інформуванн

я 

 

12. 

Використовувати в установленому порядку засоби 

зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні 

ресурси підприємств, установ та організацій для 

рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, 

доставки особового складу і спеціального 

оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і 

території. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

установ, 

підприємс

тв, 

організаці

й 

     Належна  

організація 

виконання 

оперативно-

рятувальних 

заходів 

 
13. 

Забезпечувати в межах наданих повноважень 
міжнародну діяльність із питань цивільного захисту. 

2021-2025 
роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 
місцевого 
бюджету, 
установ, 

підприємс
тв, 

організаці
й 

     Розвиток 
міжнародних 

відносин у 
сфері 

цивільного 
захисту 

 

14. 

Підтримувати взаємодію з органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності під час проведення 

пожежно-рятувальних робіт, координацію дій та 

використання залучених сил і засобів інших 

аварійно-рятувальних служб. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Належна 

координація 

сил і засобів 

 

15. 

Брати участь у роботі комісій із розслідування 

причин виникнення пожеж і НС та розроблення 

заходів щодо їх запобігання. 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Забезпечення 

фахового 

рівня 

розроблених 

заходів 

 

16. 

Здійснювати перевірки джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання; вимагати 

проведення заміни та ремонт непридатних 

пожежних гідрантів, водоймищ, обладнання 

водонапірних башт для забирання води пожежною 

технікою та улаштування під’їздів з  твердим 

покриттям до природних водоймищ  населених 

пунктів ОТГ 

2021-2025 
роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 
місцевого 
бюджету, 
установ, 

підприємс
тв, 

організаці
й 

     Забезпечення 
належного 

протипожежн
ого 

водопостачан
ня 



           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

17. 

Здійснювати постійне та обов’язкове аварійно-

рятувальне обслуговування об’єктів і окремих 

територій, що згідно із законодавством підлягають 

проведенню даного виду робіт 

2021-2025 
роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти   
підприємс

тв, 
організаці

й 

     Надання 
практичної та 
теоретичної 
допомоги з 

питань 
пожежної та 
техногенної 

безпеки 

 

18. 

Брати  участь в оцінці стану готовності до 
проведення робіт із ліквідації наслідків пожеж, 
виконання заходів щодо посилення протипожежного 
та протиаварійного захисту об’єктів і територій, що 
обслуговуються 21-ДПРЧ м. Липовець 

2021-2025 
роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 
коштів не 
потребує 

     Належна 
фахова 

допомога 

 
19. 

Здійснювати координацію діяльності органів 

місцевого самоврядування щодо забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки об’єктів і 

територій 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області, 

Липовецька міська 

рада 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Підвищення 

ефективності 

управління в 

сфері 

цивільного 

захисту 
 

20. 
З метою запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, передбачити створення і 

використання матеріальних резервів 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники відомств, 

підприємств, установ, 

організацій та об’єктів 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа-

цій 

     Забезпечення 

цивільного 

захисту на 

підконтрольн

ій території 

та об’єктах 

 
21. 

Створення та функціонування підрозділів 

цивільного захисту (в тому числі служб пожежної 

безпеки) в апараті територіальної громади, на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

Організація та проведення навчання керівників, 

відповідальних фахівців та інших посадових осіб 

підприємств, установ, організацій їх структурних 

підрозділів, які виконують обов’язки, пов’язані із 

забезпеченням техногенної та пожежної безпеки 

об’єктів  

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники відомств, 

підприємств, установ, 

організацій та об’єктів 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа-

цій 

     Забезпечення 

цивільного 

захисту на 

підконтрольн

ій території 

та на 

підприємства

х, установах 

та 

організаціях 
 

22. 
Приведення, відповідно до вимог діючих норм та 

правил пожежної безпеки, шляхів евакуації в 

закладах освіти, лікувальних, культурно-

видовищних та інших закладах з масовим 

перебуванням людей, здійснити перехід з пічного 

опалення на центральне шкіл-інтернатів, дитячих 

садків, лікарень, будинків пристарілих та інвалідів. 

Вжиття заходів з обладнання вказаних об’єктів 

автоматичними системами протипожежного 

захисту, пристроями захисту від блискавки та її 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники відомств, 

підприємств, установ, 

організацій та об’єктів 
 

     Забезпечення 

пожежної 

безпеки на 

об’єктах з 

масовим 

перебування

м людей 
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вторинних проявів, оброблення дерев’яних 

конструкцій горищних покриттів (крокви, лати)    

засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу 

вогнезахисної ефективності. Забезпечення їх 

нормативною кількістю сертифікованими 

первинними засобами пожежогасіння  
 

23. 
Використовувати засоби масової інформації для 

оприлюднення повідомлень про НС та пожежі, а 

також висвітлення застережних заходів у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки. 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

     Належна 

взаємодія з 

громадськіст

ю 

 
24. 

Розробка та організація виконання перспективних 

план-заходів щодо суттєвого покращення 

протипожежного захисту лісів (забезпечення 

необхідної кількості пожежної техніки, засобів 

зв’язку, джерел протипожежного водопостачання, 

виконання протипожежних інженерно-технічних 

заходів в лісових масивах, проведення агітаційно-

роз’яснювальної роботи) 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

суб’єкти 

господарювання, які 

мають на балансі 

лісовий фонд 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа-

цій 

     Забезпечення 

протипожежн

ого захисту 

лісів 

 
25. 

Забезпечити відповідність вимогам нормативно-

правових актів у сфері пожежної та техногенної 

безпеки: виробничих, житлових, інших будівель та 

споруд, обладнання, транспортних засобів, що 

вводяться в дію чи експлуатацію після завершення 

будівництва, реконструкції або технічного 

переоснащення, а також технологічні процеси та 

продукцію. 

Забезпечення застосування у виробничій та інших 

сферах діяльності тільки сертифікованих 

будівельних матеріалів та конструкцій, а також 

промислових і побутових приладів (опалювальні 

прилади, кондиціонери, вентилятори, оргтехніка 

тощо), які мають встановлені показники пожежної 

безпеки 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

Керівники 

підприємств, установ 

та організацій 

незалежно від форми 

власності 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

підпри-

ємств, 

установ, 

організа-

цій 

     Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки 

підприємств, 

установ та 

організацій 

незалежно від 

форми 

власності 

 
26. 

Отримувати від органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, громадян і 

благодійних фондів та використовувати в 

установленому законодавством порядку кошти, 

подарунки, пожертви, благодійні внески, 

матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, 

транспортні засоби, будівельні, пально-мастильні 

матеріали, запчастини тощо). 

2021-2025 

роки 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

За 

рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

     Розвиток 

матеріально-

технічної 

бази 

оперативно-

рятувальної 

служби 

 
27. 

Створення та утримання (забезпечення 2021-2025 Липовецька міська Кошти      Оперативне 
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функціонування) підрозділів місцевої пожежної 

охорони в населених пунктах громади, що 

розташовані на значній відстані від підрозділу 

державної пожежної охорони 

роки рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

місцевого 

бюджету 

реагування на 

пожежі та 

надзвичайні 

події 

 

28. 

Передбачити кошти для проведення заміни та 

ремонту непридатних пожежних гідрантів, 

водоймищ, обладнання водонапірних башт для 

забору води пожежною технікою та улаштування 

під’їздів з твердим покриттям до природних 

водоймищ в населених пунктах громади 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, ДП 

«Липовецьводоканал» 

керівники 

підприємств та 

організацій, 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

Забезпечення 

протипожеж-

ного захисту 

населених 

пунктів ОТГ 

 

29. 

З метою попередження загибелі дітей під час пожеж 

та надзвичайних ситуацій та їх навчання правилам 

безпечної життєдіяльності – забезпечити проведення 

щорічного всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежників та Всеукраїнського збору-змагання 

“Школа безпеки” в межах територіальної громади. 

Забезпечення проведення в загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах “Тижнів знань 

безпеки життєдіяльності” 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 

ГУДСНС України у 

Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

за рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Забезпечення 

безпечної 

життєдіяльно

сті дітей 

 

30. 

Відповідно до Закону України “Про соціальну 

рекламу” передбачити виділення коштів на 

виготовлення та встановлення довгострокових 

стендів-банерів з попередження загибелі та 

травмуванню людей внаслідок НС, на виїздах з 

міста, селищ та сіл у місцях масового перебування 

людей. 

Здійснювати протипожежну пропаганду, спрямовану 

на підвищення рівня обізнаності населення, з питань 

пожежної безпеки. 

2021-2025 

роки 

Липовецька міська 

рада 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Забезпечення 

безпеки 

людей та 

навчання 

населення 

правил 

техногенної 

та пожежної 

безпеки 

 
31. 

З метою оперативного реагування та якісного 
виконання 21-ДПРЧ м. Липовець завдань, 
пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією пожеж 
та інших надзвичайних ситуацій і подій, забезпечити 
придбання необхідних запасних частин до 
пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної та 
допоміжної техніки – щорічно 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

за рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

 
50,0 

 
70,0 

 
110,0 

 
110,0 

 
120,0 

Розвиток 
матеріально-

технічної 
бази 

оперативно-
рятувальної 

служби 
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ної 

допомоги 
 

32. 
З метою оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації і події та рятування людей, забезпечити 
наступним аварійно-рятувальним обладнанням: 
бензопилами та запчастинами до них, 
ектроболгарками, електроперфораторами, 
електровідбійниками, електродискорізами, 
маслостанціями, гідроножицями, гідродомкратами, 
пневматичними компресорами, пневматичними 
подушками, пневматичними насадками для 
усунення підтікання трубопроводів, газопроводів, 
аварійно-освітлювальними установками, плав 
засобами, спеціальним  одягом та взуттям, 
спеціальними пожежними стволами, захисними 
шоломами, пожежним спорядженням, апаратами на 
стисненому повітрі, пожежними рукавами, 
сучасними приладами радіаційної і хімічної 
розвідки та дозиметричного контролю, сучасними 
засобами індивідуального захисту 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

за рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

 
70,0 

 
80,0 

 
90,0 

 
90,0 

 
90,0 

Розвиток 
матеріально-

технічної 
бази 

оперативно-
рятувальної 

служби 

 
33. 

У зв’язку із розширенням функцій, покладених на 
21-ДПРЧ м. Липовець – здійснити реконструкцію, 
перепланування, ремонт пожежного депо 
(придбання будівельних матеріалів), проводити 
оновлення матеріально-технічної бази, створення 
належних соціально-побутових умов для особового 
складу (придбання меблів, кондиціонера, телевізора, 
ліжок, сантехніки, тощо), здійснення заходів з 
енергозбереження (заміна вікон, дверей, утеплення 
зовнішніх стін будівель), комплектування сучасним 
устаткуванням і навчально-тренувальним 
обладнанням. 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 
місцевого 
бюджету, 
за рахунок 
позабюд-
жетних, 
спонсор-

ських 
коштів, 

благодій-
ної 

допомоги 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 

Розвиток 
матеріально-

технічної 
бази 

оперативно-
рятувальної 
служби та 
створення 
належних 
соціально-
побутових 

умов 
 

34. 
З метою оперативного реагування та якісного 
виконання оперативно-рятувальною службою 
завдань, пов’язаних із рятуванням людей, 
ліквідацією пожеж та інших надзвичайних подій, 
надати допомогу в побудові транспортної 
телекомунікаційної мережі, прив’язки центру 
служби до вузлів спеціальних служб та служб 
екстреного реагування, придбанні комплектів 
автомобільних УКХ радіостанцій, комплектів 
переносних УКХ радіостанцій, запасних частин до 
них, комп’ютерної та оргтехніки. 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, за 

рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

 
10,0 

 
15,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

Розвиток 
матеріально-

технічної 
бази 

оперативно-
рятувальної 

служби 

 
35. 

З метою належного реагування на надзвичайні 
ситуації та події, розслідування надзвичайних 
ситуацій і подій в тому числі проведення заходів з 
попередження занесення, поширення особливо-
небезпечних інфекцій (в т.ч. COVID-19), проведення 
навчання населення правилам пожежної та 
техногенної безпеки – передбачити придбання 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, за 

рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

 
90,0 

 
90,0 

 
90,0 

 
100,0 

 
110,0 

 

Оперативне 
реагування на 
надзвичайні 

ситуації і 
події 



           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне 
пальне, мастило), для 21-ДПРЧ м. Липовець 

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

 
36. 

Придбання багатофункціонального переносного 
атомно-абсорбційного аналізатору ртуті з 
приставками для визначення концентрації парів 
ртуті, сучасних засобів радіаційного, хімічного, 
біологічного та спеціального захисного одягу, 
взуття для    індивідуального захисту особового 
складу, приладами радіаційної, хімічної розвідки та 
індивідуального дозиметричного контролю, 
захисними коробками до протигазів, дезінфікуючих 
засобів, моторизованих оприскувачів 
(акумуляторних та бензинових). 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада 

Кошти 
місцевого 
бюджету 

   100,0  Оперативне 
реагування на 
надзвичайні 

події і 
ситуації 

 
37. 

Придбання спеціального та робочого (літнього, 
зимового) одягу, взуття та спорядження для захисту 
пожежних під час гасіння пожеж та інших 
надзвичайних ситуацій 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, за 

рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Оперативне 
реагування на 
надзвичайні 

ситуації і 
події 

 
38. 

Придбання пожежно-технічного обладнання з 
метою підвищення оперативної готовності   
21-ДПРЧ м. Липовець 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада, 

21-ДПРЧ м. Липовець 
ГУДСНС України у 
Вінницькій області 

Кошти 

місцевого 

бюджету, за 

рахунок 

позабюд-

жетних, 

спонсор-

ських 

коштів, 

благодій-

ної 

допомоги 

 
30,0 

 
30,0 

 
30,0 

 
30,0 

 
35,0 

Оперативне 
реагування на 
надзвичайні 

ситуації і 
події 

 
39. 

Придбання медикаментів, медичних засобів, 
медичних аптечок, медичних укладок для надання 
особовим складом 21-ДПРЧ м. Липовець 
потерпілим, (під час ліквідації пожеж, надзвичайних 
ситуацій, подій) домедичної допомоги. 

2021-2025 
роки 

Липовецька міська 
рада 

Кошти 
місцевого 
бюджету 

 
10 

10 10 10 10 Забезпечення 
безпеки 
людей 

    Всього 

(вільний 

залишок) 

488,0 523,0 578,0 688,0 613,0 2890,0 

 
 

 


