
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 
XXХIV сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                           

від  1  березня 2018р.      №  629 - VIІ 

 
«Про затвердження Комсомольської 

селищної цільової Програми розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) 

на 2018 - 2019 роки» 

 

 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради              

«Про надання на затвердження сесії Комсомольської селищної ради  рішення 

«Про затвердження Комсомольської селищної цільової Програми розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) на 2018-2019 роки» від 27.02.2018 

року № 89 Комсомольська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Комсомольську селищну цільову Програму розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) на 2018-2019 року   

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери 

послуг (голова комісії  Сілаєва В.А.) та мандатну, з питань депутатської 

діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії  – 

Кишинський В.М.) 

 

Комсомольський   

селищний голова                                                                                  Д.М. Діхтяр 

 
Вик.                         ______________  Дубнюк  М.М. 

Юрисконсульт     ______________  Кривеженко В.В. 

Голова комісії       ______________   ____________ 



                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     рішенням XXХIV сесії         

                                                                                     Комсомольської  

                                                                                     селищної ради VII скликання  

                                                                                     від 1 березня 2018 року № 629 - VII                              

                                                                                      

 

 

 

 

 

Комсомольська селищна цільова 

Програма розвитку цивільного 

захисту (цивільної оборони)  

на 2018- 2019 роки 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Слобожанське 

2018 рік 
 

 

 



Безпека людини, її життя і здоров'я визнані Конституцією України 

найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має 

конституційне право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Забезпечення 

безпеки та захисту населення, об'єктів економіки і національного надбання 

від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається невід'ємною 

частиною державної політики національної безпеки та однією з 

найважливіших функцій Комсомольської селищної ради та її виконавчого 

комітету. 

Комсомольська селищна рада є зоною з надзвичайно високим ступенем 

ризику виникнення аварій та катастроф техногенного походження. Цей ризик 

постійно зростає, оскільки рівень зносу обладнання більшості промислових 

підприємств та підприємств життєзабезпечення населення селищної ради 

наближається до критичного. 

Гідрометеорологічні умови також значною мірою сприяють виникненню 

багатьох надзвичайних ситуацій. 

Основними причинами виникнення техногенних аварій є: 

- послаблення механізму державного контролю за безпекою у виробництві, 

старіння механізмів внаслідок тривалої експлуатації: 

- недосконалість законодавчої бази, яка в нових економічних умовах не 

забезпечує відповідного рівня функціонування виробництва, зменшення 

кількості надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також відповідальність 

власників підприємств та господарств усіх форм власності за поліпшення 

роботи у цьому напрямку: 

зношення основних виробничих фондів, особливо на підприємствах 

машинобудівної галузі та житлово-комунального господарства: 

- зниження рівня кваліфікації персоналу об'єктів підвищеної безпеки. 

На території Комсомольської селищної ради існує значна кількість 

напрямків, де можуть виникати надзвичайні ситуації, а саме: 

Аварії в системах життєзабезпечення можливі: 

- в електричних мережах; 

- в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) в холодну пору 

року; 

- в системах забезпечення населення питною водою; 

- на комунальних газопроводах; 

- в каналізаційних системах. 

Залишається критичною ситуація із забезпеченням пожежної безпеки, 

їх гасіння значно ускладнюється через затримку із прибуттям до місця пожежі 

державних пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогодні в районі не 

створено ні одного підрозділу місцевої пожежної охорони, при мінімальній 

потребі - 2 підрозділи, у т.ч. 1 у смт. Слобожанське. 



Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для ефективного використання сил 

цивільного захисту їх матеріально-технічного забезпечення та зменшення 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру і досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від 

їх наслідків. Заходи Програми передбачають реальне підвищення рівня 

безпеки людини її захищеності від впливу шкідливих техногенних, 

природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного 

функціонування системи цивільного захисту (ЦО) району. 

Шляхи розв'язання проблеми 

Основними   завданнями   щодо   захисту   населення   і   територій   від   

надзвичайних ситуацій  є створення  єдиної системи   цивільного захисту   на 

основі  системи   Цивільної оборони України та єдиної державної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного 

та іншого характеру. Виконання заходів Програми сприятиме: 

• забезпеченню ефективності управління селищною ланкою 

територіальної підсистеми ЦЗ; 

•  забезпеченню  готовності  органів  управління,  сил   і  засобів  до  дій,  

спрямованих   на запобігання надзвичайним ситуаціям, та реагування на них; 

• проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

• придбанню   засобів   для   здійснення   запобіжних   заходів   у   разі   

загрози   виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного  та іншого характеру та їх наслідків, 

проведенню невідкладних відновлювальних робіт; 

•  забезпеченню пожежної безпеки сільських населених пунктів; 

• проведенню державної експертизи з питань техногенної та пожежної 

безпеки на об'єктах будівництва згідно з вимогами чинного законодавства; 

• досягненню належного рівня фінансового і матеріально - технічного 

забезпечення сфери захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

пожеж та їх наслідків. 

 

 

 



Очікувані результати від реалізації Програми 

Виконання Програми забезпечить ефективне функціонування та 

виконання завдань цивільного захисту і надасть можливість оперативно 

залучати необхідні людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси для 

вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та 

своєчасно попереджувати населення про загрозу та виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Очікується покращення оперативно - службової діяльності підрозділів 

пожежної охорони та загальне забезпечення виконання ними функцій щодо 

протипожежного захисту за напрямком придбання паливно-мастильних 

матеріалів. 

Заходи, обсяги та джерела фінансування 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Рік 

фінансування 

Сума, грн. 

1 Забезпечення закупівлі 

паливно-мастильних 

матеріалів для реагування 

на надзвичайні ситуації 

та виклики підрозділу 

протипожежної служби 

Субвенція з 

селищного 

бюджету 

державному 

бюджету 

2018 

 

 

25000,00 

 

 

Соціальні наслідки за умови  виконання Програми: 

 покращення протипожежного стану населених пунктів Комсомольської 

селищної ради; 

 стале функціонування та життєзабезпечення населення Комсомольської 

селищної ради; 

 покращення екологічного стану навколишнього природного 

середовища. 

 зменшення рівня загрози техногенних аварій  та інших надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Секретар селищної ради                                                                    Г.О.Куценко                                      
                                                          
 


