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Загальна частина 

      

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 органів місцевого самоврядування. 

Слобожанська селищна рада є зоною з високим ступенем ризику 

виникнення аварій та катастроф техногенного походження. Цей ризик 

постійно зростає, оскільки рівень зносу обладнання більшості промислових 

підприємств та підприємств життєзабезпечення населення району 

наближається до критичного. 

Гідрометеорологічні умови також значною мірою сприяють виникненню 

багатьох надзвичайних ситуацій. 

На території Слобожанської селищної ради розташовано 10 потенційно 

небезпечних об'єктів, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО  та 4 

об'єкти підвищеної небезпеки і такі, що мають стратегічне значення для 

держави при виникненні надзвичайних ситуацій на цих об’єктах може 

створитися ряд небезпек для життєдіяльності населення Слобожанської 

селищної ради. 

 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; 

- спрацювання основних виробничих фондів, особливо на підприємствах 

машинобудівної галузі та житлово-комунального господарства; 

- зниження рівня кваліфікації персоналу об'єктів підвищеної безпеки. 

На території Слобожанської селищної ради існує значна кількість 

напрямків, де можуть виникати надзвичайні ситуації, а саме: 

 

Системи життєзабезпечення  селищної ради 

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 газопроводах; 

- в каналізаційних системах. 

 



Гідродинамічна небезпека 

Зона катастрофічного затоплення - при можливому прориві дамби 

Печенізького гідровузлу та прискореному піднятті рівня води на річці 

Сіверський Донець. Можливе часткове затоплення (підтоплення) окремих 

вулиць та територій населених пунктів: с. Мохнач. с. Лісне, с. Черкаський 

Бишкин, с. Геніївка 

Пожежна небезпека 

Протягом останніх 3-х років в лісових масивах ДП «Зміївське лісове 

господарство» та ДП “Скрипаївське НДЛГ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва”, вогнем 

знищено близько 20 гектарів лісу. Основною причиною виникнення лісових 

пожеж є порушення правил пожежної безпеки під час відвідування 

населенням лісових масивів та паління сухої рослинності 

Зоною масових лісових пожеж - при можливих пожежах в хвойних 

лісонасадженнях Задонецького лісництва ДП «Зміївське лісове господарство». 

У зону лісових пожеж можуть потрапити окремі вулиці населених пунктів:            

с. Геніївка, Шелудьківка, с. Скрипаї, с. Черкаський Бишкин, дачні поселення 

поблизу хвойних насаджень, санаторію Занки, с. Курортне, с. Українське,      

с. Лиман. 

Залишається критичною ситуація із забезпеченням пожежної безпеки в 

населених пунктах Слобожанської селищної ради, де щороку виникає велика 

кількість пожеж у житловому секторі, а їх гасіння значно ускладнюється через 

затримку із прибуттям до місця пожежі державних пожежно–рятувальних 

підрозділів та відсутністю місцевої пожежної охорони на території 

Слобожанської селищної ради.  

 

Небезпечні метеорологічні явища 

Небезпечні метеорологічні явища, що можуть привести до виникнення 

надзвичайної ситуації на території району, це, насамперед, сильний вітер 

(швидкість вітру — 25 м/с і більше), включаючи шквали і смерчі; сильний 

дощ (злива) (кількість опадів за 1 годину 30мм і більше); дуже сильний 

снігопад (випадання снігу за 12 годин 20 мм і більше); сильна хуртовина 

(повне припинення руху транспорту на шляхах); дуже сильні морози 

(температура повітря мінус 30-35°С і  нижче) та інші метеорологічні НС. 
 

Метеорологічні явища Можливі наслідки 

Шквали, смерчі. Загибель людей, тварин; зруйнування населених пунктів, 

виробничих будівель, споруд, ліній електропередачі. 

Зливи (30 мм за 1 год.) Затоплення, підтоплення населених пунктів, будинків, споруд; 

аварії на каналізаційних системах. 

Град (20 мм.) Знищення посівів с/г культур, руйнування засклення теплиць, 

парників, оранжерей. 

Сильний снігопад (20 мм 

за 1 год.), хуртовина (при 

Порушення руху автотранспорту, залізничного транспорту. 



вітрі 15 м/с) 

Заморозки  Знищення посівів с/г культур, загибель урожаю. 

Морози (нижче -30°С) Загибель людей, тварин, вихід з ладу об'єктів житлово-

комунального господарства. 

Спека ( температура 35°С і 

вище) 

Знищення і загибель урожаю с/г культур, лісові пожежі, нестача 

води для населення.  

Сильна ожеледь Шар льоду на дротах електромереж, деревах, тощо діаметром 

20 мм і більше. 

 

Мета Програми 

 

Метою Програми є створення і використання резерву матеріальних 

ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також їх 

наслідків на території Слобожанської селищної ради. 

Програма розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775              

“Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”. 

 

Очікувані результати від реалізації заходів Програми 

 

Виконання  Програми дасть змогу підвищити ефективність діяльності 

органів управління та сил цивільного захисту Слобожанської селищної ради і 

надасть можливість оперативно залучати необхідні матеріальні ресурси для 

вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків.  

Заходи, обсяги та джерела фінансування Програми 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

становить 164,025  тис. грн., з них:  

за рахунок бюджету селищної ради – 164,025 тис. грн. 

        У тому числі по роках: 

2021 р. – 67,19 тис. грн.; 

2022 р. – 55,01 тис. грн.; 

2023 р. – 41,825 тис. грн. 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює селищна рада. 

Координацію дій щодо виконання Програми здійснює відділ мобілізаційної 

роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами 

Слобожанської селищної ради.   

 
 
Секретар селищної ради                                                         Галина КУЦЕНКО 


