ПРОЕКТ Програми
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захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру Липовецької територіальної громади
на 2021 рік
1. Паспорт Програми
Ініціатор розробки
Міська рада
Комплексної програми

Підстава до розробки
Програми

Закон України «Про загальнодержавну
цільову програму захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на
2018-2022 роки»
«Комплексна програма захисту населення і
територій Вінницької області у разі загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій на
2017 – 2021 роки".

Розробник Програми

Виконавчий комітет Липовецької міської
ради

Відповідальний виконавець
Програми

Головний спеціаліст з цивільного захисту,
мобілізаційної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами загального
відділу виконавчого комітету Липовецької
міської ради

6.

Учасники Комплексної
Програми

Структурні підрозділи міської ради,
обласні організації і установи,
територіальні органи центральних органів
виконавчої влади, навчально-методичний
центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Вінницької області,
наукові заклади і центри

7.

Термін реалізації Програми

2021 роки

8.

Загальний обсяг
фінансування

30 тис. грн..

3.

4.

2. Загальні положення Програми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є
реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів
щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням
ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.
Програма захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру Липовецької територіальної громади на 2021 рік (надалі
- Програма) розроблена на основі реалізації завдань визначених:
- Кодексом цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI;
- Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018-2022 роки»;
- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 773
”Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту”.
Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів,
що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування на місцевому рівні, спрямованих на
розв'язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, їх
попередження, охорону життя і здоров’я людей.
3. Загальні положення Програми
Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямків: розвитку
цивільного захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійнорятувального обслуговування.
На основі проведеного аналізу висвітлені проблемні питання та недоліки,
які можуть бути розв’язані за участю органів державної влади і місцевого
самоврядування міста, підприємств, установ та організацій всіх форм власності,
виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та фінансових
можливостей.
Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами
реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем
деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів
розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних,
організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного
захисту та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
4. Мета Програми

Метою Програми є захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), підвищення
рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.
5. Заходи та завдання Програми
Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають
проведення комплексу робіт щодо:
- матеріально-технічного забезпечення роботи постійної міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та колективу
Липовецької міської ради;
- проведення технічної інвентаризації та контролю за використанням
захисних споруд цивільного захисту;
- придбання спеціальної техніки та обладнання для попередження та
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- проведення інформаційно - роз’яснювальної, пропагандистської роботи
серед населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених
верств населення;
- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів цивільного
захисту;
- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з
запобігання та реагування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
подій, стихійних лих, нещасних випадках на воді та проведенні технічних робіт;
- покращення стану техногенної безпеки міста, здійсненням контролю
місцевою комісією з питань ТЕБ та НС за станом забезпечення техногенної та
екологічної безпеки на території міста;
- покращення стану проведення роботи щодо попередження виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення
ефективності превентивних заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій,
оперативності реагування на них;
- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи
рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій;
- придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози
виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних
відновлювальних робіт;
- фінансово-матеріальна підтримка закладів медицини, поліції, ДСНС та
служб, залучених до попередження та ліквідації наслідків НС;
- придбання засобів особистого захисту та продовольчих наборів для
малозахищених верст населення;
- придбання захисного одягу, засобів індивідуального захисту органів
дихання, дезінфікуючого розчину для потреб населення;
- скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій.
6. Загальний обсяг фінансування
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
на 2021 рік становить 30 тис. грн..
7. Джерела фінансування Програми
Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
бюджету міста в межах наявного фінансового ресурсу, а також з інших джерел,
не заборонених законодавством.
8. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності
територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних
ситуацій;
- своєчасне оповіщення та інформування населення дозволить знизити
ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
- удосконалити механізм
надзвичайних ситуацій;

здійснення

моніторингу

і

прогнозування

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та
результативної єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості
постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.
9. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань
фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва.

