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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цільова соціальна Програма розвитку цивільного захисту в
Києво-Святошинському районі Київської області на 2011-2013 роки (далі –
Програма) спрямована на:
- реалізацію державної політики захисту населення і територій КиєвоСвятошинського району від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру;
- вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів;
- створення та подальшого розвитку спеціалізованих та добровільних
аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань;
- забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій
та їх негативних наслідків, при користуванні водними об’єктами району тощо;
- забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань
цивільного захисту (цивільної оборони) засобами індивідуального захисту;
- виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів
часів Громадянської, І-ї та ІІ-ї Світових воєн, а також реабілітацію територій,
забруднених внаслідок військової діяльності;
- створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
- забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового)
характеру.
1.2. Відповідно до вимог законодавства у сфері цивільного захисту
передбачено одночасне функціонування системи Цивільної оборони України,
єдиної державної системи запобігання i реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, а також єдиної системи цивільного
захисту, створення якої та теперішній час не завершено.
Не до кінця сформована, і як наслідок, не підготовлена у повній мірі до
виконання покладених на неї завдань і районна підсистема єдиної системи
цивільного захисту. Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил
цивільного захисту потребує приведення до рівня сучасних вимог. Потребує
заміни та модернізації техніка та спорядження, які перебувають на озброєнні
підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих
та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань, а також
інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.
На території району функціонує 64 об’єктів підвищеної небезпеки та
потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 4 є хімічно-небезпечними.

4

Гарантований Державою захист громадян в захисних спорудах цивільного
захисту (цивільної оборони) на території району на теперішній час у повному
обсязі реалізований бути не може, через їх недостатність та занепад існуючого
фонду захисних споруд. Основною причиною цього є відсутність фінансування
заходів з підтримання в належному технічному стані наявних захисних споруд, їх
реконструкції та будівництва нових.
Населення району, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного
забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, у теперішній час засобами
індивідуального захисту не забезпечено.
До цього часу на території району залишаються у значних кількостях
небезпечні для оточуючих і навколишнього середовища застарілі або непридатні
до використання боєприпаси, які опинались на територіях внаслідок військової
діяльності, а також не знешкоджені боєприпаси часів Громадянської, І-ї та ІІ–ї
Світових воєн, що несе загрозу життю та здоров’ю оточуючих, викликає труднощі
під час інженерної підготовки територій під час здійснення на них
перепланування, реконструкції або нового будівництва.
До цього часу на території району не існує аварійно-рятувальних підрозділів,
основним завданням яких є реагування на надзвичайні ситуації та події на водних
об’єктах району. Інші спеціалізовані, в тому числі - комунальні аварійнорятувальні служби, завданням яких було б реагування на інші види надзвичайних
ситуацій та подій, в тому числі – на автошляхах району, на об’єктах
життєзабезпечення тощо, на теперішній час, всупереч вимог Закону України «Про
аварійно-рятувальні служби», не створені та не функціонують.
Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених пунктів
району, в першу чергу – сільських. Впродовж останніх років кількість пожеж,
збитків від них та загиблих на пожежах в районі постійно збільшуються. Такому
становищу сприяв процес розпаювання та приватизації колгоспного майна, під час
якого припиняли своє існування сільські пожежні команди, а їх майно, в тому
числі пожежні автомобілі та пожежні депо, переходило у приватну власність та
використовувалось не за прямим призначенням.
На теперішній час більша частина сільських населених пунктів, які не
охороняються підрозділами МНС України, що фінансуються за державні кошти,
не забезпечена належним протипожежним захистом. Так, з 9 пожежних депо
місцевої (сільської) пожежної охорони (МПО), які діяли станом на 1 січня 2004
року, на даний час діє лише 2. При цьому МПО діє лише в с.Дмитрівка та
с.Петропавлівська Борщагівка, в інших же населених пунктах органи місцевого
самоврядування не приділяють належної уваги створенню нових та утриманню
існуючих формувань МПО, або взагалі усунулись від вирішення проблем,
пов’язаних із забезпеченням належного протипожежного захисту населених
пунктів. Пожежна техніка, яка перебуває на озброєнні у підрозділах МПО,
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вичерпала свій моторесурс і підлягає заміні майже у повному обсязі. При
цьому, щоб мінімально компенсувати втрачене, в сільських населених пунктах
району необхідно створити не менше ніж 9 пожежних депо.
Проблемним залишається питання з протипожежним водопостачанням
населених пунктів. Існуючі штучні водойми для зберігання протипожежного
запасу води приходять у занепад і не ремонтуються. Деякі, внаслідок розпаювання
господарств, залишились без господаря. У той же час будівництво нових
пожежних резервуарів та мереж об’єднаного господарчо-питного та
протипожежного водопроводу ведеться, в кращому випадку, тільки в
новостворюваних масивах житлової забудови. Використання ж природних
водойм, досить часто, унеможливлюється відсутністю під’їздів до них та пірсів з
майданчиками для розвороту пожежних автомобілів. Водоймища, які знаходяться
у приватній власності, здаються в оренду суб’єктам господарювання, в результаті
чого під’їзди до них закриті та пожежні автомобілі не в змозі забрати воду для
цілей пожежогасіння.
Значні труднощі виникають при гасінні пожеж на торфовищах. Організація
їх гасіння передбачає використання протягом тривалого часу великих сил та
засобів, залучення значних коштів та матеріальних резервів, створення запасів
паливо-мастильних матеріалів. Неодноразово виникали пожежі торфових масивів
з реальною загрозою сільським населеним пунктам.
Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту будинків підвищеної
поверховості, який в районі налічується 7, запроектовано та будується ще близько
9. Так, з наявних будинків підвищеної поверховості на теперішній час інженерне
обладнання систем протипожежного захисту обслуговується та знаходиться в
робочому стані тільки у 5.
З року в рік не зменшується кількість загиблих на воді. Переважна більшість
місць відпочинку громадян біля водних об’єктів мають стихійний характер, при
цьому основна частка загиблих або потерпілих зареєстрована саме на них.
Зазначені місця постійними або сезонними рятувальними постами не обладнані.
Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів району, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також
при користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного
реагування на надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних коштів з
бюджетів усіх рівнів. Без належного фінансування зазначених заходів
унеможливлюється організація цивільного захисту населення і територій району, а
сільська (місцева) пожежна охорона на селі, так само як і інші спеціалізовані та
добровільні аварійно-рятувальні служби, підрозділи і формування приречені на
поступову самоліквідацію.
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2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
2.1. Головною метою Програми є створення територіальної (районної)
підсистеми єдиної системи цивільного захисту та підпорядкованих їй сил
цивільного захисту, які б забезпечували зменшення ризику виникнення
надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення i
територій району від їх наслідків.
2.2. Основні завдання Програми:
впровадження єдиної системи управління силами та засобами
територіальної (районної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту, з
виключенням на районному рівні дублювання управлінських функцій;
створення ефективних районних сил цивільного захисту з єдиним центром
управління під час надзвичайних ситуацій, забезпечення їх належного
матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням;
впровадження
локальних систем виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем
оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених
об'єктів на випадок виникнення аварії;
створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення
діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої (сільської) пожежної
охорони, добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та
добровільних аварійно-рятувальних підрозділів (формувань), як спеціалізованих
та невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони);
забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на
захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків, у
тому числі шляхом його забезпечення його колективними (укриття в захисних
спорудах цивільного захисту (цивільної оборони)) та індивідуальними засобами
захисту, через проведення робіт з інженерної підготовки територій, організації
робіт з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, при
користуванні водними об’єктами району тощо;
оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони), створення передумов для будівництва нових
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) шляхом впровадження
інженерно-технічних вимог цивільного захисту (цивільної оборони) в
містобудівній та іншій проектній документації;
організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації,
забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання
одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для
громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі
шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування;
забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового)
характеру;
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удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту,
навчання населення на районному рівні тощо;
вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.
2.3. Виконання Програми планується здійснити у два етапи.
На першому етапі (2011 рік) передбачається:
удосконалити:
- нормативно-правову базу, спрямовану на створення територіальної
(районної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
- районну систему управління процесами цивільного захисту та структури
сил цивільного захисту, зокрема шляхом утворення сил та засобів, призначених
для виконання спеціальних завдань цивільного захисту;
- механізм взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій району у процесі здійснення
заходів цивільного захисту;
- структуру та оснащеність спеціалізованих та об’єктових аварійновідновлювальних формувань, формувань об'єктів підвищеної небезпеки, аварійнорятувальних i аварійно-відновлювальних служб (формувань) місцевого
(районного) підпорядкування, формувань (служб) громадських організацій тощо;
- систему провадження вимог законодавства, державних будівельних та
інших норм з питань цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній та
іншій проектній документації;
створити:
- територіальну (районну) підсистему єдиної систему цивільного захисту, її
функціональні ланки на місцевому (районному) та об’єктовому рівнях;
- за територіально-виробничим принципом позаштатні (невоєнізовані)
формування, спеціалізовані служби цивільного захисту на підприємствах району;
забезпечити проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту (цивільної оборони), як об’єктів нерухомого майна;
відновити діяльність мінімально необхідної кількості підрозділів місцевої
(сільської) пожежної охорони;
створити умови для створення інших спеціалізованих та добровільних
аварійно-рятувальних формувань, як позаштатних (невоєнізованих) формувань
цивільного захисту (цивільної оборони);
відновити і модернізувати існуючі системи оповіщення населення про
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або
воєнного (військового) характеру;
впровадити ефективний механізм впровадження на території району заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію надзвичайних ситуацій,
захист населення i територій від їх наслідків;
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продовжити створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків усіх
рівнів (від об’єктового до районного);
виконати інші регіональні (районні) програми, плани заходів, спрямовані на
вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту.
На другому етапі (2012-2013 роки) передбачається:
удосконалити:
- територіальну (районну) підсистему єдиної системи цивільного захисту, її
функціональні ланки;
створити:
- у населених пунктах району нові підрозділи місцевої (сільської) пожежної
охорони та інші добровільні (позаштатні) і спеціалізовані аварійно-рятувальні
формування;
- локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на
об'єктах підвищеної небезпеки i локальні системи оповіщення населення у зонах
можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварії;
- запаси засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення
району, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення навколо
хімічно-небезпечних об’єктів, а також особового складу територіальних
невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони);
- систему моніторингу, прогнозування i запобігання надзвичайним
ситуаціям, постійно діючі місцеві (районні, міські, селищні, сільські) координуючі
органи;
забезпечити належне утримання, збереження та розвиток фонду захисних
споруд цивільного захисту (цивільної оборони), а також його оновлення;
закінчити створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків усіх
рівнів (від об’єктового до районного), забезпечити його готовність до
використання за призначенням та поповнення після використання.
3. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
3.1. Забезпечення ефективного управління у сфері цивільного захисту.
3.1.1. Створити територіальну (районну) підсистему єдиної системи
цивільного захисту.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області.
органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації
району
2011 рік.
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3.1.2. Переглянути структуру та штатну чисельність структурних
підрозділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту органів
управління цивільним захистом у складі адміністрації підприємств, установ та
організацій району, привести їх у відповідність до встановлених нормативів.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації
району
2011 рік.
3.2. Впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки i локальних систем
оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених
об'єктів на випадок виникнення аварії.
3.2.1. Визначити перелік об’єктів підвищеної небезпеки, які підлягають
оснащенню локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних
ситуацій і локальними системами оповіщення населення у зонах можливого
ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації
району
2011 рік.
3.2.2. Довести до керівників (власників) об’єктів підвищеної небезпеки
вимоги щодо необхідності обладнання підпорядкованих об’єктів локальними
системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними
системами оповіщення, а також інформацію про організацію, що мають ліцензії та
потужності для виконання зазначених робіт.
Головне управління Міністерства
надзвичайних ситуацій України в
Київській області.
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Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області.
2011 рік.
3.2.3. Вжити заходів щодо обладнання об’єктів підвищеної небезпеки
локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і
локальними системами оповіщення.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011 – 2013 роки.
3.2.4. Забезпечити контроль за ходом оснащення об’єктів підвищеної
небезпеки локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних
ситуацій і локальними системами оповіщення населення у зонах можливого
ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення аварії.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011 - 2013 роки.
3.3. Створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб,
відновлення діяльності та подальший розвиток підрозділів місцевої (сільської)
пожежної охорони, добровільних
протипожежних
формувань, інших
спеціалізованих та невоєнізованих аварійно-рятувальних служб, підрозділів та
формувань цивільного захисту (цивільної оборони).
3.3.1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути
питання щодо створення комунальних спеціалізованих аварійно-рятувальних
підрозділів та служб для реагування на можливі надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків на відповідних
територіях, в залежності від рівня їх техногенного навантаження та інших
небезпечних факторів.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
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відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011 рік
3.3.2. Зобов’язати об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні
об’єкти забезпечити їх обслуговування на постійній основі аварійно-рятувальними
службами та підрозділами.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2010-2011 роки.
3.3.3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування відновити
діяльність підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони, які припинили своє
існування у попередні роки, забезпечити розвиток існуючих та створення нових
підрозділів місцевої (сільської), добровільної пожежної охорони, спеціалізованих
та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань цивільного
захисту іншого спрямування згідно з додатком 1.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки
3.3.4. Рекомендувати об’єктам господарювання всіх форм власності
відновити або створити нові добровільні протипожежні та аварійно-рятувальні
формування цивільного захисту (цивільної оборони).
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011 - 2013 роки.
3.3.5. Забезпечити фінансування та матеріально-технічне забезпечення
пожежно-рятувальних підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони за
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рахунок коштів місцевих бюджетів всіх рівнів, а також коштів, які відраховуються
підприємствами, установами та організаціями, в розмірі 0,1 відсотка від основних
та оборотних коштів, відрахувань від платежів з майнових видів страхування та
фінансування запобіжних заходів, а також пожертвувань юридичних і фізичних
осіб.
Районне фінансове управління,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.3.6. Проводити роботу щодо включення до генеральних планів населених
пунктів земельних ділянок під будівництво пожежних депо для пожежнорятувальних підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони.
Відділ містобудування і архітектури
райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.3.7. Вирішити питання щодо прийняття в державну або комунальну
власність будівель, майна та техніки колишніх підрозділів пожежно-сторожової
охорони, які в результаті приватизації залишились безгосподарними, з подальшою
їх постановкою на баланс органів місцевої виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки.
3.4. Забезпечення непрацюючого населення району, яке потрапляє до зони
можливого хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, а також
територіальних невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної
оборони) засобами індивідуального захисту.
3.4.1. Створити запаси засобів індивідуального захисту для забезпечення
ними непрацюючого населення району, яке потрапляє до зони можливого
хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, а також
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територіальних невоєнізованих формувань
оборони), забезпечити їх належне зберігання.

цивільного

захисту

(цивільної

Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки.
3.4.2. Зобов’язати власників хімічно небезпечних об’єктів, інших
потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки у відповідності
до вимог законодавства забезпечити у повному обсязі працівників та службовців
промисловими засобами захисту органів дихання, а також прийняти участь у
фінансуванні заходів щодо забезпечення непрацюючого населення району, яке
потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення, засобами індивідуального
захисту.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки.
3.5. Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту
(цивільної оборони), забезпечення захисту населення в захисних спорудах
цивільного захисту (цивільної оборони).
3.5.1. Провести технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони), як об’єктів нерухомого майна.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
2011-2012 роки.
3.5.2. Вирішити питання щодо подальшої долі захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони), які в результаті приватизації об’єктів господарювання залишились безгосподарними.
Києво-Святошинське бюро технічної
інвентаризації,
відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
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Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
2011 – 2012 роки.
3.5.3. З урахуванням результатів технічної інвентаризації відкоригувати
обліки наявного фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони),
розрахунки укриття всіх категорій населення.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
2011 - 2012 роки.
3.5.4. Забезпечити укладення угод на збереження і утримання захисних
споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у державній та
комунальній власності, з власниками об’єктів, які їх фактично зберігають, утримують або використовують для власних господарчих, побутових та інших не заборонених законодавством потреб.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
2011 - 2012 роки.
3.5.5. Забезпечити врахування у місцевих бюджетах (кошторисах) витрат,
пов’язаних з утриманням належних захисних споруд, та здійснювати відповідні
видатки на зазначені цілі.
\
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
районне фінансове управління,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.5.6. Забезпечити укриття в захисних спорудах цивільного захисту
(цивільної оборони) найбільших робочих змін аварійно-рятувальних і
оперативних служб, об’єктів підвищеної небезпеки, підприємств, установ та
організацій, що здійснюють життєзабезпечення населення під час надзвичайних
ситуацій, продовжують діяльність в особливий період тощо.
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Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки.
3.5.7. Створити фонд захисних споруд цивільного захисту (цивільної
оборони), забезпечивши взяття на облік найпростіших укриттів, а також інших
заглиблених споруд та приміщень, що знаходяться в підвальних та цокольних
поверхах і можуть бути використані для укриття населення.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки.
3.5.8. Забезпечити врахування вимог державних будівельних норм з питань
цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній (всіх рівнів) та іншій
проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт,
розширення або перепрофілювання об’єктів промислового, соціального, побутового, громадського та іншого призначення, за винятком приватних житлових
осель громадян, при вирішенні питання про виділення земельних ділянок для
зазначених цілей тощо.
Відділ містобудування і архітектури
райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.5.9. Організувати проведення один раз на два роки оглядів-конкурсів
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
Починаючи з 2011 року.
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3.5.10. Організувати проведення обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів земельних ділянок (територій), призначених для здійснення
нового будівництва, проведення робіт з видобутку корисних копалин, інших робіт
з інженерної підготовки територій.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.5.11. Забезпечити контроль за врахуванням інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної оборони) під час здійснення робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розширення або перепрофілювання
об’єктів, інженерної підготовки територій.
Відділ містобудування і архітектури
райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.5.12. Забезпечити надання проектантам, забудовникам (інвесторам),
органам місцевого самоврядування та іншим зацікавленим органам вихідних
даних та завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони) при виконанні містобудівної та інших видів проектної
документації.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6. Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
3.6.1. Забезпечити накопичення та утримання матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак-
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теру та їх наслідків на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання,
з урахуванням їх оперативної доставки до зон можливих надзвичайних ситуацій.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6.2. Забезпечити належне зберігання та обліки матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6.3. У разі використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
забезпечити їх поповнення та подальше накопичення згідно з встановленими
нормами та річними графіками за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
районне фінансове управління,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6.4. Під час організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій на відповідних територіях і розташованих на них об’єктах забезпечити порядок
використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до рівня
надзвичайної ситуації.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
районне фінансове управління,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6.5. У разі недостатньої наявності матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх нас-
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лідків чи повного їх використання передбачати у планах щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій залучення матеріальних резервів наступного вищого рівня.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
районне фінансове управління
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6.6. Здійснювати відпуск матеріально-технічних цінностей з матеріальних
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків тільки за рішеннями відповідних керівників
районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
районне фінансове управління
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.6.7. Вжити заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
наслідків об’єктового рівня.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.7. Створення гнучкої системи оповіщення населення в умовах стихійного
лиха, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій.
3.7.1. Забезпечити придбання вуличних гучномовців у кожен радіофікований
населений пункт з метою збереження та розвитку системи оповіщення населення в
сільській місцевості мережею дротового радіомовлення.
ПАТ «Укртелеком» КОФ цех телекому –
нікаційних послуг № 20,
відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
2011-2013 роки.
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3.7.2. Організувати роботу із збереження існуючих радіоточок на
підприємствах, організаціях, у лікарнях, гуртожитках тощо з метою сталого
функціонування системи оповіщення цивільного захисту області по мережі
дротового радіомовлення.
ПАТ «Укртелеком» КОФ цех телекому –
нікаційних послуг № 20,
відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.7.3. При введенні в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків
забезпечити дотримання проектними і будівельними організаціями району вимог
п.391 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 720, щодо встановлення
в них радіоточок.
Відділ містобудування і архітектури
райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.7.4. Продовжити проведення позапланового поточного ремонту існуючих
ліній дротового радіомовлення у місцях встановлення вуличних гучномовців.
ПАТ «Укртелеком» КОФ цех телекому –
нікаційних послуг № 20,
органи місцевого самоврядування.
2011 – 2013 роки.
3.7.5. Сприяти забезпеченню надання послуг місцевого радіомовлення в
населених пунктах району де засновниками радіоредакцій отримані ліцензії на
його здійснення від Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення.
ПАТ «Укртелеком» КОФ цех телекому –
нікаційних послуг № 20,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
3.7.6. Забезпечити придбання запасних частин, радіодеталей та матеріалів для
ремонту станційного обладнання дротового радіомовлення Києво Святошинського району.
ПАТ «Укртелеком» КОФ цех телекому –
нікаційних послуг № 20,
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органи місцевого самоврядування.
2011 – 2013 роки.
3.7.7. Сприяти ПАТ «Укртелеком» КОФ цех телекомунікаційних послуг № 20,
у розвитку мережі
радіомовлення, забезпеченні лінійними ремонтними
матеріалами.
Райдержадміністрація,
органи місцевого самоврядування.
2011 – 2013 роки.
3.8. Забезпечення захисту життя та здоров’я громадян під час користування
водними об’єктами району.
3.8.1. Організувати роботу по визначенню органами місцевого
самоврядування місць для купання та масового відпочинку громадян на водних
об’єктах (далі - пляжі), оформлення на них відповідних документів.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації.
Постійно.
3.8.2. Щорічно перед початком купального сезону забезпечити проведення
обстеження дна акваторій водних об’єктів у районі пляжів, очищення їх від
сторонніх предметів, облаштування пляжів у відповідності до діючих вимог.
Органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
Постійно.
3.8.3. Вжити заходів щодо забезпечення органами місцевого самоврядування,
власниками баз відпочинку та інших місць масового відпочинку населення біля
водних об’єктів впродовж купального сезону чергування на пляжах рятувальників
на сезонних рятувальних постах, оснащених необхідним рятувальним обладнанням.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації.
Постійно.
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3.8.4. Забезпечити проходженнями рятувальниками сезонних та постійних
рятувальних постів початкової та подальшої професійної підготовки у
спеціалізованих навчальних закладах.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
Постійно.
3.8.5. Провести роботу по встановленню попереджувальних знаків, надписів у
місцях біля водних об’єктів, де купання або відпочинок заборонені.
Органи місцевого самоврядування,
установи, підприємства та організації
2011-2013 роки.
3.8.6. Забезпечити доведення до населення інформації про правила
користування водними об’єктами, поводження на воді, прийоми надання
первинної допомоги особам, що потопають.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
Постійно.
3.9. Вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту.
3.9.1. Сприяти зміцненню боєготовності та боєздатності підрозділів
державної, місцевої (сільської), відомчої та добровільної пожежної охорони, що
розташовані на території району.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділ з питань надзвичайних ситуацій та
ЦО райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
Постійно.
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3.10.2. Здійснити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат
води для цілей пожежогасіння в системах водопостачання населених пунктів.
Відділ житлово -комунального
господарства райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
Постійно.
3.9.3. Привести в робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, забезпечити
їх належне функціонування, створити спеціалізовані комунальні підрозділи з
ремонту та обслуговуванню цих систем.
Відділ житлово -комунального
господарства райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
2011 – 2013 роки.
3.9.4. Забезпечити навчання населення району правилам пожежної безпеки у
побуті.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
Постійно.
3.10.6. Забезпечити створення та функціонування комунальних підрозділів з
ремонту та обслуговуванню пічного опалення.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
установи, підприємства та організації
2011-2013 роки.
3.10.7. Ініціювати розгляд на сесіях відповідних сільських (селищних) рад
питання щодо призначення відповідальних осіб за забезпечення на відповідній
території заходів пожежної безпеки.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО райдержадміністрації,
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Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
органи місцевого самоврядування.
2011 рік.
3.10.8. Організувати проведення щорічних шкільних районних змагань юних
рятувальників «Школа безпеки», участь команди Києво-Святошинського району в
обласних змаганнях.
Києво-Святошинське РУ ГУ
Міністерства надзвичайних ситуацій
України в Київській області,
відділи з питань надзвичайних ситуацій
та ЦО, освіти, з питань сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування.
Постійно.
3.10.9. Прийняти відповідні місцеві програми щодо реалізації положень цієї
Програми на місцевому (міському, сільському, селищному) рівні.
Органи місцевого самоврядування,
установи, підприємства та організації
2011 рік.

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
4.1. Джерелами фінансування Програми є кошти місцевих бюджетів, у тому
числі районного, кошти районних підприємств, установ і організацій всіх форм
власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних
організацій та об’єднань громадян, інші, незаборонені законодавством джерела.
Фінансування Програми за рахунок коштів районного бюджету
здійснюється в обсягах, передбачених рішеннями районної ради про районний
бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей районного бюджету
та його пріоритетів.
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5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У ході реалізації Програми буде:
Вжито заходи щодо відновлення скорочених та створення нових пожежнорятувальних підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони, а також інших
аварійно-рятувальних підрозділів, служб та формувань;
проведено технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту
(цивільної оборони), як об’єктів нерухомого майна, уточнено обсяги фондів
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
відновлено систему оповіщення населення в умовах стихійного лиха, при
загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій з використанням систем дротового
радіомовлення;
створені матеріальні резерви для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків регіонального
(районного), місцевого та об’єктового рівнів;
створені запаси засобів індивідуального захисту для забезпечення ними
непрацюючого населення району, яке потрапляє до зони можливого хімічного
забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів, а також територіальних
невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони);
вжито заходи щодо забезпечення захисту життя та здоров’я громадян під час
користування водними об’єктами району, інші комплексні та спеціальні заходи
цивільного захисту.
Виконання Програми дасть змогу:
створити оптимальну i ефективну систему управління силами та засобами
територіальної (районної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
забезпечити належний рівень безпеки населення i захисту територій,
об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;
підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи
моніторингу, прогнозування i запобігання надзвичайним ситуаціям;
зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти
гарантований рівень захисту населення i територій від їх наслідків;
підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів
цивільного захисту;
зменшити кількість постраждалого населення та загиблих людей від
надзвичайних ситуацій;
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припинити процес занепаду підрозділів місцевої (сільської) пожежної
охорони, забезпечити їх подальший розвиток, створити дійову систему управління
ними, а також методичного та матеріально-технічного забезпечення їх діяльності;
забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на захист їх
життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;
підготувати сили та засоби територіальної (районної) підсистеми єдиної
системи цивільного захисту до проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».
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6. ПЕРЕДБАЧУВАНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
НА РАЙОННОМУ РІВНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТУ
№
з/п
1
1.

2.

Найменування заходів, видів
проведення робіт та
матеріально-технічного
забезпечення
2
Забезпечення засобами
індивідуального захисту
непрацюючого населення
області, яке потрапляє до зони
можливого хімічного
забруднення навколо хімічнонебезпечних об’єктів, а також
територіальних
невоєнізованих формувань
цивільного захисту (цивільної
оборони).
Створення матеріального
резерву для запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру та їх
наслідків районного рівня (у
відповідності до затвердженої
номенклатури).
ВСЬОГО:
У тому числі:
за рахунок коштів районного
бюджету

Орієнтовні обсяги
фінансування з районного
бюджету за роками (тис. грн.)
2011
2012
2013
3
4
5
100
100
100

Загальна
вартість
(тис. грн.)
6
300

50

50

50

150,0

150,0

150,0

150,0

450,0

150,0

150,0

150,0

450,0

Примітка: пропозиції щодо орієнтовних (рекомендованих) витрат із місцевих
бюджетів на реалізацію основних заходів відповідних місцевих
соціальних програм розвитку цивільного захисту наведені в додатку
2 до Програми.
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Додаток 1
до Програми
Створення (відновлення) та подальший розвиток
пожежно-рятувальних підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони
№
Район, населений пункт
Кількість відновлених та знову
Всього
з/п
створених підрозділів
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
1
Києво-Святошинський район
2
3
3
8
с.Хотів(с.Лісники,с.Ходосіївка)
с. Шпитьки (с. Петрушки,
с. Личанка, с.Бузова)
с. М. Рубежівка
с. Білогородка
с. Княжичі (с. Музичі)
с. Гореничі
с. Горенка
с. Мироцьке
ВСЬОГО по району:

1
1
1
1
1
1
1
2

3

1
3

8
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Додаток 2
до Програми
Пропозиції
щодо орієнтовних (рекомендованих) витрат із місцевих бюджетів на
реалізацію основних заходів відповідних місцевих соціальних програм
розвитку цивільного захисту на рік у період з 2011 по 2013 роки

№
з/п

1

Район

КиєвоСвятошинський
Всього:

Забезпечення
Ствозасобами
рення
індивідуаль(відновного захисту
лення)
непрацюючого
підрознаселення та
ділів
особового
місцевої
складу
(сільтериторіальних
ської)
невоєнізованих
пожежформувань
ної охороцивільного
ни, тис.
захисту, тис.
грн.
грн.*

Створення
матеріальних
резервів для
запобігання,
ліквідації
надзвичайних ситуацій
техногенного
і природного
характеру та
їх наслідків,
тис. грн.

Забезпечення
захисту життя
та здоров’я
громадян під
час
користування
водними
об’єктами
району, тис.
грн.

900,0

300,0**

150,0

150,0

900,0

300,0

150,0

150,0

Всього
на рік,
тис. грн.

1500,0
1500,0

Примітки: перелік основних заходів розвитку цивільного захисту не є вичерпним, а розміри
коштів на їх реалізацію – граничними;
* - порядок та обсяги визначаються у відповідності до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 “Про затвердження порядку
забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами
радіаційного та хімічного захисту”;
** - з урахуванням забезпечення засобами індивідуального захисту 50%
непрацюючого населення, яке проживає у зонах прогнозованого хімічного
забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів.

