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киево-святошинськл  rлйоннл  rлдл  київської  оsллсті  

VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  sатвердження  Цільової  програми  захисту  населення  і  територій  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  від  надзвичайних  ситуацій  

техногенного  та  природного  характеру  на  2018-2022 роки  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
«Про  місцеві  державні  адміністрації», Кодексу  цивільного  захисту  цкраїни, 
враховуючи  подання  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області, висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Цільову  програму  захисту  населення  і  територій  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  від  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  та  природного  характеру  на  2018-2022 роки  (далі  — Програма), що  
додаеться . 

2. Киево-Святошинській  районній  державній  адміністрації  Київської  області  
при  розробці  проектів  програми  економічного, соціального  та  культурного  розвитку  
району  і  бюджетів  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  наступні  роки  
передбачити  видатки  на  реалізацію  Програми, у  межах  щорічних  обсягів  бюджетного  
фінансування  і  забезпечити  її  виконання . 

З. Структурним  підрозділам  районної  державної  адміністрації, органам  
місцевого  самоврядування  району  спільно  з  районним  відділом  головного  управління  
Державної  служби  цкраїни  з  надзвичайних  ситуацій  у  Київській  області  забезпечити  
безумовне  виконання  заходів  Програми. 

4. Рекомендувати  органам  місцевого  самоврядування  району  прийняти  
затвердити  відповідні  програми  та  передбачити  кошти  на  їх  фінансування . 

5. Сектору  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  
здійснювати  координацію  робіт  щодо  виконання  Програми  та  інформувати  Киево- 
Святошинську  районну  раду  Київської  області  про  хід  виконання  Програми  щорічно  
до  25 січня  року, що  наступае  за  звітним  періодом . 



б. ІСонтроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  земельних  відносин, містобудування , капітального  
будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  середовища  та  
екології  та  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально- 
економічного  розвитку  та  інвестицій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
25 жовтня  2018 року  
Ns 483-30-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 483-34-цІІ  від  25 жовтня  2018 року  

Цільова  програма  захисту  населення  
і  територій  Киево-Святошинського  району  Київської  

області  від  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  та  природного  характеру  

на  2018-2022 роки  

м. Київ  
2018 рік  



~ ~ 

ЗМІСТ  

стор. 

1. Паспорт  Програми 	 3 

2. Визначення  проблем, 
на  розв'язання  яких  спрямована  Проrрама 	 5 

З. Визначення  мети  Програми 	 10 

4. Обrрунтування  шляхів  і  способів  розв'язання  
проблеми, обсягів  та  джерел  фінансування, 
строки  та  етапи  виконання  Програми 	 і  О  

5. Перелік  завдань  (напрямків) Програми  
та  результативні  показники 	 12 

6. Перелік  заходів  Програми 	 13 

7. Очікувані  результати  виконання  Програми, 
визначення  її  ефективності 	 25 

8. Координація  та  контроль  
за  ходом  виконання  Програми 	 27 

Додатки  до  Програми: 

Додаток  1. Ресурсне  забезпечення  Програми 	 28 

Додаток  2. Показники  продукту  Програми 	 29 

Додаток  3. Перелік  завдань  (напрямків) і  заходів  Програми 	 31 
та  результативні  показники  

Додаток  4. Перелік  населених  пунктів  Киево-Святошинського  району  
Київської  області, де  плануеться  розміщення  місцевих  
пожежно-рятувальних  підрозділів  (центрів  безпеки) 
місцевої  пожежної  охорони 	 39 



1 vt 1 • 	і  І  ] 	1  

1.  Ініціатор  розроблення  Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
Програми  цивільного  захисту  населення  

райдержадміністрації  

2.  Дата, номер  і  назва  Розпорядження  голови  Київської  обласної  
розпорядчого  документа  державної  адміністрації  від  19.02.2018 
органу  виконавчої  Ns 82 „Про  ініціювання  розробки  проекту  
владиlоргану  місцевого  обласної  цільової  програми  захисту  
самоврядування  про  населення  і  територій  від  надзвичайних  
ініціювання  розроблення  ситуацій  техногенного  та  природного  
програми* характеру  на  2018-2022 роки" 

3.  Розробник  Програми  Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації  

4.  Співрозробники  Програми  Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою) 

5.  Головний  розпорядник  Киево-Святошинська  районна  державна  
коштів  адміністрація  

б. Відповідальний  Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
виконавець  Програми  цивільного  захисту  населення  

райдержадміністрації  

7. Учасники  Програми  Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області, сектор  з  питань  
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  
захисту  населення  райдержадміністрації , 
відділ  житлово-комунального  
господарства  та  будівництва  
райдержадміністрації , відділ  фінансово- 
господарського  забезпечення  
райдержадміністрації , відділ  освіти  
райдержадміністрації , управління  
фінансів  райдержадміністрації , відділ  
економічного  розвитку  і  торгівлі  
райдержадміністрації , відділ  
містобудування  та  архітектури  
райдержадміністрації . 

9. Термін  реалізації  2018 — 2022 роки  
Програми  



9.1. Етапи  виконання  - 
Програми  (для  
довгострокових  програм) 

10.  Перелік  місцевих  Районний, міські, селищний  та  сільські  
бюджетів, які  беруть  
участь  у  виконанні  
Програми  
(для  комплексних  програм) 

11.  Загальний  обсяг  26550,0 тис.грн  
фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  реалізації  
Програми, всього: 

у  тому  числі: 
11.1. коштів  державного  - 

бюджету  
кошти  районного  бюджету  700,0 тис.грн  
коштів  бюджетів  сіл, 25850,0 тис.грн  
селища  міст  районного  
підпорядкування  
коштів  з  інших  джерел  - 
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1.1. Цільова  програма  захисту  населення  і  територій  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  від  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  та  природного  характеру  на  2018-2022 роки  (далі  — Програма) 
розроблена  на  виконання : 

- Кодексу  цивільного  захисту  України  від  02 жовтня  2012 року  
№  5403-VI. 

- Указу  Президента  України  від  25 вересня  2017 року  Ns 283/201 7 „Про  
рішення  Ради  національної  безпеки  і  оборони  України  від  13 вересня  2017 року  
„Про  Концепцію  реформування  та  подальшого  розвитку  системи  управління  
державою  в  умовах  надзвичайного  стану  і  в  особливий  період"; 

- постанов  Кабінету  Міністрів  України: 
від  09 січня  2014 року  Ns 11 „Про  затвердження  Положення  про  едину  

державну  систему  цивільного  захисту"; 
від  11 березня  2015 року  N2 101 „Про  затвердження  типових  положень  

про  функціональну  і  територіальну  підсистеми  единої  державної  системи  
цивільного  захисту"; 

від  30 вересня  2015 року  N2 775 „Про  затвердження  Порядку  створення  та  
використання  матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  
надзвичайних  ситуацій"; 

від  і  0 березня  2017 року  N2 і  3 8 ,,деякі  питання  використання  захисних  
споруд  цивільного  захисту"; 

від  27 вересня  2017 року  N2 733 „Про  затвердження  Положення  про  
організацію  оповіщення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  
ситуацій  та  зв'язку  у  сфері  цивільного  захисту"; 

розпоряджень  голови  Київської  обласної  державної  адміністрації : 
від  25 грудня  2015 року  Ns 494 „Про  затвердження  положення  про  

територіальну  підсистему  единої  державної  системи  цивільного  захисту  
Київської  області"; 

від  02 лютого  2016 року  Ns 25 „Про  регіональний  матеріальний  резерв  
Київської  області"; 

від  23 вересня  2016 року  N2 384 „Про  територіальні  спеціалізовані  служби  
цивільного  захисту  територіальної  підсистеми  единої  державної  системи  
цивільного  захисту  Київської  області"; 

розпоряджень  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області: 

від  24 лютого  2017 року  N2 134 «Про  затвердження  Положення  про  
Киево-Святошинську  районну  ланку  територіальної  підсистеми  цивільного  
захисту  Київської  області»; 

і  2 лютого  2018 року  N2 і  03 «Про  схвалення  проекту  Програми  створення, 
використання  та  накопичення  районного  матеріального  резерву  для  запобігання  
та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  їх  
наслідків  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2021 роки» 



від  24 лютого  2017 року  Ns 131 «Про  утворення  територіальних  
спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  Киево-Святошинської  районної  
ланки  територіальної  підсистеми  единої  державної  системи  цивільного  захисту  
Київської  області»; 

- рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  районної  ради  Київської  
області: 

від  28 лютого  2018 року  Ns 399-26-VІІ  затверджено  
«Програму  створення, використання  та  накопичення  районного  матеріального  
резерву  для  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  
природного  характеру  та  їх  наслідків  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2018-2021 роки» і  спрямована  на: 

реалізацію  державної  політики  щодо  забезпечення  функціонування  
Киево-Святошинської  районної  ланки  територіальної  підсистеми  единої  
державної  системи  цивільного  захисту  Київської  області, органах  місцевого  
самоврядування  після  їх  об'еднання; 

реалізацію  завдань  і  заходів  щодо  захисту  населення  і  територій  
Киево-Святошинського  району  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  
природного  характеру  та  їх  наслідків; 

проектування  та  створення  місцевої  системи  централізованого  
оповіщення  керівного  складу  цивільного  захисту  та  інформування  населення  
Киево-Святошинського  району; 

реалізацію  заходів  забезпечення  непрацюючого  населення  і  особового  
складу  спеціалізованих  служб  і  формувань  цивільного  захисту  засобами  
індивідуального  захисту; 

забезпечення  захисту  життя  і  здоров'я  громадян  від  надзвичайних  
ситуацій  та  їх  негативних  наслідків  при  користуванні  водними  об'ектами  
області, тощо; 

забезпечення  накопичення  місцевого  матеріального  резерву  для  
запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  
характеру  та  їх  наслідків; 

забезпечення  оперативного  реагування  на  надзвичайні  ситуації  
техногенного  і  природного  характеру  та  ліквідації  їх  наслідків; 

вдосконалення  системи  забезпечення  техногенної  та  пожежної  безпеки  
населених  пунктів, створення  підрозділів  місцевої  пожежної  охорони  та  
подальшого  їх  розвитку. 

і  .2. У  зв'язку  з  введенням  в  дію  з  01 липня  2013 року  Кодексу  цивільного  
захисту  України, а  також  прийняттям  інших  пов'язаних  з  ним  законодавчих  та  
нормативно -правових  актів, потребують  удосконалення  та  приведення  у  
відповідність  до  законодавства  організація  і  структура  Киево-Святошинського  
районної  ланки  територіальної  підсистеми  единої  державної  системи  
цивільного  захисту  Київської  області, планування  та  впровадження  основних  
заходів  цивільного  захисту  населення  і  територій. 
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На  території  району  функціонуе  30 об'ектів  підвищеної  небезпеки  та  54 
потенційно-небезпечних  об'ектів. 

Потребують  приведення  до  рівня  сучасних  вимог  матеріально-технічне  
оснащення  органів  управління  та  сил  цивільного  захисту, заміни  та  
модернізації  техніка  та  спорядження, що  перебувають  на  озброенні  підрозділів  
оперативно -рятувальної  служби  цивільного  захисту, спеціалізованих  служб, 
підрозділів  та  формувань, а  також  інших  підрозділів, які  залучаються  до  
виконання  завдань  цивільного  захисту. 

Гарантоване  і  своечасне  оповіщення  та  інформування  населення  в  разі  
виникнення  надзвичайних  ситуацій  е  одним  з  найважливіших  завдань  
Киево-Святошинського  районної  державної  адміністрації, для  виконання  якого  
повинна  функціонувати  ефективна  система  оповіщення . 

Існуюча  система  оповіщення  створена  в  70-80-х  роках  минулого  століття  
за  командно-сигнальним  принципом  в  умовах  глобального  военного  
протистояння  та  оріентована  на  доведення  сигналів  оповіщення  лише  в  
особливий  період. 

На  сьогодні  місцева  система  централізованого  оповіщення  керівного  
складу  органів  управління  і  сил  Киево-Святошинського  районної  ланки  
територіальної  підсистеми  единої  державної  системи  цивільного  захисту  
Київської  області  не  відповідае  сучасним  вимогам. 

Структура  існуючої  місцевої  системи  централізованого  оповіщення  не  
враховуе : 

змін  структури  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  
самоврядування; 

нової  структури  единої  державної  системи  цивільного  захисту; 
структури  сил  реагування  на  надзвичайні  ситуації  та  їх  правового  

статусу; 
діючих  законодавчих  та  інших  нормативно-правових  актів  у  відповідній  

сфері; 
економічно-правових  відносин  між  суб'ектами, що  залучаються  до  

оповіщення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  
(форми  власності  новоутворених  суб'ектів). 

Діюча  місцева  система  централізованого  оповіщення  мае  критичний  стан  
технічного  забезпечення, що  обумовлено : 

більш  як  трикратним  перевищенням  установлених  строків  експлуатації  
технічних  засобів  оповіщення; 

моральною  застарілістю  технологій  обробки  і  передачі  інформації; 
неможливістю  використання  на  окремих  ділянках  району  застарілої  

апаратури  сповіщення, що  працюе  за  аналоговим  принципом, у  зв'язку  з  
упровадженням  сучасних  цифрових  телекомунікаційних  систем; 

значним  зменшенням  радіоприймачів , що  використовувались  населенням  
під  час  отримання  повідомлення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  
надзвичайних  ситуацій, у  зв'язку  із  застарілістю  мереж  ефірного  
радіомовлення ; 



: 

неузгодженістю  технічних  характеристик  апаратури  і  обладнання, що  
використовуеться  в  системі  з  технічними  характеристиками  сучасних  
побутових  електронних  пристроїв  зв'язку, приймання  та  обробки  інформації  
(комп'ютери, телефони, телевізори, радіоприймачі  тощо), що  перебувають  в  
користуванні  більшості  населення; 

несумісністю  з  автоматизованими  системами  раннього  виявлення  загрози  
виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  оповіщення  в  разі  їх  виникнення, якими  
обладнуються  об'екти  підвищеної  небезпеки; 

відсутністю  технічної  можливості  доведення  сигналів  та  повідомлень  до  
осіб  з  інвалідністю . 

Таким  чином, існуюча  місцева  система  централізованого  оповіщення  
неспроможна  в  повному  обсязі  забезпечити  виконання  покладених  на  неї  
завдань. 

Враховуючи  вищезазначені  характеристики, виникае  нагальна  
необхідність  вжиття  невідкладних  заходів  для  розробки  проекту  реконструкції  
(модернізації) місцевої  системи  централізованого  оповіщення  керівного  складу  
цивільного  захисту  та  інформування  населення  про  виникнення  надзвичайних  
ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  ліквідації  їх  наслідків, 
монтажу  апаратури  та  обладнання  і  введення  їх  в  експлуатацію  у  найкоротші  
терміни. 

З  прийняттям  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27 вересня  2017 
року  №  733 „Про  затвердження  Положення  про  організацію  оповіщення  про  
загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  зв'язку  у  сфері  
цивільного  захисту" едина  державна  система  централізованого  оповіщення  
розмежована  на  4 рівні  (державну, регіональні  (обласні), місцеві  (районів, міст  
обласного  значення) та  об'ектові). 

Враховуючи  потребу  впровадження  заходів  забезпечення  оповіщення, на  
місцевому  рівні  виникае  нагальна  необхідність  проектування  та  створення  
місцевої  системи  централізованого  оповіщення  керівного  складу  цивільного  
захисту  та  інформування  населення  району  після  їх  об'еднання  та  їх  
підключення  до  регіональної  системи  централізованого  оповіщення . 

Ураховуючи  економічну  і  соціальну  значущість  оповіщення  про  загрозу  
виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  комплексний  характер  
механізму  його  реалізації, е  нагальна  необхідність  удосконалення  існуючої  
системи  оповіщення  та  приведення  її  у  відповідність  з  вимогами  міжнародних  
стандартів  на  регіональному  і  місцевому  рівні  з  використанням  новітніх  
інформаційних  та  телекомунікаційних  технологій, а  також  з  урахуванням  змін, 
що  відбулися  в  суспільстві . 

Згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  е  нагальна  потреба  реалізації  
заходів  щодо  забезпечення  непрацюючого  населення  і  особового  складу  
спеціалізованих  служб  і  формувань  цивільного  захисту  засобами  
індивідуального  захисту. 

Територія  Киево-Святошинського  району  становить  72 тис. 564 га. Площа  
земель  зайнятих  водними  та  водогосподарськими  об'ектами, становить  
7360,4 га. 



На  території  Киево-Святошинського  району  протікають  і  5 річок, серед  
яких: Ірпінь, Рокач. Буча, Козинці, Нивка, Мощунка, Горенка, Горлянка, Віта, 
Сіверка  та  інші. 

За  останні  три  роки  на  водних  об'ектах  району  загинуло  14 осіб. 
Ефективна  реалізація  заходів  реагування  на  надзвичайні  ситуації  

техногенного  і  природного  характеру  місцевого  рівня  та  ліквідацію  їх  наслідків  
напряму  пов'язана  із  функціонуванням  складу  місцевого  матеріального  резерву  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації, що  перебувае  на  
балансі  Киево-Святошинської  районної  адміністрації  та  зберігаеться  на  
суб  ектах  господарювання  відповідно  до  укладених  договорів . 

Враховуючи  нагальну  потребу  щодо  оперативного  залучення  
матеріальних  цінностей  із  складу  для  реагування  на  надзвичайні  ситуації  
місцевого  рівня, е  необхідність  приведення  у  належний  технічний  стан  
складських  приміщень  та  придбання  необхідної  спеціальної  техніки  і  
обладнання  для  забезпечення  функціонування  складу  і  транспортування  
матеріальних  цінностей  до  районів  ліквідації  надзвичайних  ситуацій. 

Викликае  занепокоення  і  стан  протипожежного  захисту  населених  
пунктів  району, особливо  в  сільській  місцевості . 

Впродовж  останніх  років  кількість  пожеж, збитків  від  них  та  загиблих  на  
пожежах  в  районі  збільшилась . 

Загалом  в  Киево-Святошинському  районі  функціонуе  4 підрозділи  
місцевої  пожежної  охорони, що  мають  на  озброенні  4-ри  одиниці  пожежної  
техніки  (4 пожежних  автомобілі) і  загальну  чисельність  особового  складу  32 
осіб  (32 - осіб  від  сільських  пожежних  команд), що  становить  33.3 % від  
необхідної  кількості  в  районі. 

Значні  труднощі  виникають  при  гасінні  пожеж  на  торфовищах . Організація  
їх  гасіння  передбачае  використання  протягом  тривалого  часу  великих  сил  та  
засобів, залучення  значних  коштів  та  матеріальних  резервів, створення  запасів  
паливо-мастильних  матеріалів . 

Викликае  занепокоення  і  стан  протипожежного  захисту  висотних  
будинків  і  будинків  підвищеної  поверховості , 8 з  яких  потребують  потребують  
термінового  приведення  у  робочий  стан  інженерного  обладнання  систем  
протипожежного  захисту. 

Таким  чином, забезпечення  техногенної  та  пожежної  безпеки  населених  
пунктів  області, рятування  людей  під  час  пожеж, надзвичайних  ситуацій, а  
також  при  користуванні  водними  об'ектами, матеріальне  забезпечення  
належного  реагування  на  надзвичайні  ситуації  тощо  потребуе  виділення  
значних  коштів  з  бюджетів  усіх  рівнів. 

Без  належного  фінансування  зазначених  заходів  унеможлившоеться  
організація  цивільного  захисту  населення  і  територій  району, а  МПО  на  селі, 
так  само  як  і  інші  спеціалізовані  та  добровільні  аварійно-рятувальні  служби, 
підрозділи  і  формування, приречені  на  поступову  самоліквідацію . 
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Відповідно  до  Стратегії  розвитку  Київської  області  до  2020 року, 
схваленої  розпорядженням  голови  Київської  обласної  державної  адміністрації  
від  0 листопада  2014 року  Ns 370, саме  людина  стае  центром  та  пріоритетом  
розвитку. 

Діяльність  демократичної, цивілізованої, виконавчої  влади  мае  бути  
оріентована  на  людину, на  зростання  людського  потенціалу, на  покращення  
якості  життя  кожного  члена  суспільства, охорони  життя  людей. 

Головною  метою  Програми  е  послідовне  зниження  ризику  виникнення  
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру, підвищення  
рівня  безпеки  населення  і  захищеності  територій  від  наслідків  таких  ситуацій, 
запобігання  надзвичайним  ситуаціям, належного  функціонування  місцевої  
систем  централізованого  оповіщення, забезпечення  безпеки  населення  на  
водних  об'ектах, загибелі  і  травматизму  людей  на  воді, поповнення  місцевого  
матеріального  резерву  для  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків, забезпечення  
оперативного  реагування  на  надзвичайні  ситуації, забезпечення  захисту  
населення, навколишнього  природного  середовища  і  небезпечних  об'ектів, 
об'ектів  підвищеної  небезпеки, об'ектів  з  масовим  перебуванням  людей  та  
населених  пунктів  від  пожеж, підвищення  рівня  протипожежного  захисту  та  
створення  сприятливих  умов  для  реалізації  державної  політики  у  сфері  
пожежної  безпеки. 

4. ОБГРУНТУВАННЯ  ШЛЯХІВ  І  СПОСОБІВ  РОЗВ'ЯЗАННЯ  
ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ  ТА  ДЖЕРЕЛ  ФІНАНСУВАННЯ; 

СТРОКИ  ТА  ЕТАПИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ  

Оптимальним  варіантом  розв'язання  проблеми  захисту  населення  і  
територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  е  
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; 

створення  місцевої  системи  централізованого  оповіщення  шляхом  
придбання  технічних  засобів  для  оповіщення  для  забезпечення  технічної  
можливості  виконання  завдань, що  покладаються  на  систему  оповіщення  в  
сучасних  умовах; 

використання  в  системі  оповіщення  цифрових  телекомунікаційних  систем  
і  систем  комутації, сучасних  побутових  електронних  пристроїв  отримання  
аудіовізуальної  інформації  для  забезпечення  збільшення  чисельності  населення, 
яке  своечасно  отримуе  повідомлення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  
надзвичайних  ситуацій, та  значного  розширення  території  оповіщення; 

створення  умов  для  доведення  сигналів  та  повідомлень  до  осіб  з  
інвалідністю; 
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створення  умов  для  інтеграції  автоматизованих  систем  раннього  
виявлення  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  оповіщення  населення  
у  разі  їх  виникнення, якими  обладнуються  об'екти  підвищеної  небезпеки, до  
регіональної, або  місцевих  автоматизованих  систем  автоматизованого  
оповіщення  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій; 

проектування  та  створення  місцевих  систем  автоматизованого  
оповіщення  керівного  складу  цивільного  захисту  та  інформування  населення  у  
районах, містах  обласного  значення  та  органах  місцевого  самоврядування  після  
їх  об'еднання; 

забезпечення  непрацюючого  населення  і  особового  складу  
спеціалізованих  служб  і  формувань  цивільного  захисту  засобами  
індивідуального  захисту; 

поповнення  місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання, ліквідації  
надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків . 

Щороку  на  водних  об'ектах  Київщини  гине  близько  50 людей, на  
території  Киево-Святошинського  району  це  не  менше  2-3 осіб  на  рік. 

Найбільше  людей  гине  в  місцях, в  яких  відсутні  рятувальні  пости, де  не  
проводиться  щорічне  водолазне  обстеження  дна  акваторії, не  проведено  
паспортизацію  пляжів, не  взяті  на  облік  та  не  закріпленні  місця  для  купання  та  
масового  відпочинку  населення . 

Вирішення  ціеї  проблеми  плануеться  здійснити  практичною  реалізаціею  
організаційних, правових  та  матеріально -технічних  заходів, у  тому  числі; 

визначення  та  облаштування  місць  масового  відпочинку  населення  на  
воді, купання, спортивного  і  любительського  вилову  риби, закріплення  їх  за  
юридичними  особами; 

створення  сезонних  рятувальних  постів; 
розроблення  і  реалізація  заходів  щодо  запобігання  надзвичайним  

ситуаціям  та  загибелі  людей  на  водних  об'ектах; 
проведення  роз'яснювальної  та  профілактичної  роботи  серед  населення, в  

першу  чергу  серед  дітей  та  підлітків; 
розроблення  і  реалізація  заходів  щодо  запобігання  надзвичайним  

ситуаціям  та  загибелі  людей  на  водних  об'ектах; 
проведення  роз'яснювальної  та  профілактичної  роботи  серед  населення, в  

першу  чергу  серед  дітей  та  підлітків; 
залучення  підрозділів  територіальної  оборони  під  час  спільного  

патрулювання  та  чергування  в  місцях  масового  відпочинку  людей  на  водних  
об' ектах. 

Розв'язання  проблеми  забезпечення  пожежної  безпеки  полягае  у  
комплексному  вирішенні  проблемних  питань  у  сфері  пожежної  безпеки  шляхом  
впровадження  організаційних  засад  функціонування  системи  протипожежного  
захисту  на  всіх  рівнях, підвищення  ефективності  управління  з  боку  органів  
державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з  питань  забезпечення  
пожежної  безпеки, удосконалення  науково-технічної  і  ресурсної  бази, що  
сприятиме  підвищенню  рівня  пожежної  безпеки  в  населених  пунктах  та  на  
об'ектах  району. 
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Джерелами  фінансування  Програми  можуть  бути  кошти  місцевих  
бюджетів  всіх  рівнів, а  також  - добровільні  пожертвування  фізичних  і  
юридицних  осіб, благодійних  організацій  та  об'еднань  громадян, інші, 
незаборонені  законодавством  джерела. 

Фінансування  Програми  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  
здійснюеться  в  обсягах, передбачених  рішеннями  районної  ради  про  районний  
бюджет  на  відповідний  рік, виходячи  з  реальних  можливостей  районного  
бюджету  та  його  пріоритетів . 

Цільову  програму  захисту  населення  і  територій  Киево-Святошинського  
району  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  
передбачаеться  виконати  протягом  2018 - 2022 років. 

5. ПЕРЕЛІК  ЗАВДАНЬ  (НАПРЯМКІВ) ПРОГРАМИ  
ТА  РЕЗУЛЬТАТИВНІ  ПОКАЗНHКИ  

У  рамках  виконання  Програми  передбачаеться  вирішити  такі  завдання  та  
здійснити  заходи  за  такими  основними  напрямами: 

удосконалення  системи  управління  силами  та  засобами  
Киево-Святошинської  районної  ланки  територіальної  підсистеми  единої  
державної  системи  цивільного  захисту  Київської  області; 

подальший  розвиток  районних  сил  цивільного  захисту, забезпечення  їх  
належного  матеріально -технічного  забезпечення  та  оснащення  сучасним  
обладнанням; 

забезпечення  гарантованого  Конституціею  України  права  громадян  на  
захист  їх  життя  і  здоров'я  від  надзвичайних  ситуацій  та  їх  негативних  
наслідків; 

запобігання  виникненню  та  створення  передумов  для  своечасної  та  
успішної  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  на  об'ектах  і  територіях, 
що  характеризуються  незадовільним  техногенним  та  екологічним  станом; 

забезпечення  оповіщення  керівного  складу  Киево-Святошинської  
районної  ланки  територіальної  підсистеми  единої  державної  системи  
цивільного  захисту  Київської  області, населення  району  про  загрозу  та  
виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного, природного  або  военного  
(військового) характеру; 

забезпечення  непрацюючого  населення, спеціалізованих  служб  і  
формувань  цивільного  захисту, які  потрапляють  до  зони  можливого  хімічного  
забруднення  навколо  хімічно-небезпечних  об'ектів  засобами  індивідуального  
захисту; 

забезпечення  безпеки  населення  на  водних  об'ектах  району; 
поповнення  місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання, ліквідації  

надзвицайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  їх  наслідків; 
удосконалення  системи  підготовки  фахівців  з  питань  цивільного  захисту, 

навчання  населення  на  районному  рівні  тощо; 
забезпечення  захисту  населення, навколишнього  природного  середовища  

і  небезпечних  об'ектів, об'ектів  підвищеної  небезпеки, об'ектів  з  масовим  
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перебуванням  людей  та  населених  пунктів  від  пожеж, підвищення  рівня  
протипожежного  захисту  та  створення  сприятливих  умов  для  реалізації  
державної  політики  у  сфері  пожежної  безпеки; 

створення  нових, відновлення  діяльності  та  подальший  розвиток  
підрозділів  місцевої  пожежної  охорони, добровільних  протипожежних  
формувань, інших  спеціалізованих  та  добровільних  аварійно-рятувальних  
підрозділів  (формувань) як  формувань  цивільного  захисту; 

вжиття  інших  комплексних  та  спеціальних  заходів  цивільного  захисту. 
Показники  ресурсного  забезпечення  Програми  наведені  у  додатку  No 1 до  

Програми. 
Показники  продукту  Програми  наведені  у  додатку  Ns 2 до  Програми. 
Перелік  завдань  (напрямків) діяльності  і  заходів  Програми, а  також  

передбачувані  обсяги  фінансування  по  рокам  наведені  у  додатку  Ns 3 до  
Програми. 

Завдання  по  створенню  (відновленню) та  подальшому  розвитку  пожежно- 
рятувальних  підрозділів  місцевої  пожежної  охорони  як  формувань  цивільного  
захисту, що  повинні  бути  реалізовані  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  
районного, сільського  (селищного) рівнів, по  рокам  наведені  у  додатку  Ns 4 до  
Програми. 

6. ПЕРЕЛПС  ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ  

Удосконалення  управління  у  сфері  цивільного  захисту: 

1. Приведення  у  відповідність  до  вимог  законодавства  структури  
Киево-Святошинської  районної  ланки  територіальної  підсистеми  единої  
державної  системи  цивільного  захисту  Київської  області. 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
районний  відділ  ГУ  державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою) 

Постійно  (згідно  з  Положенням  про  
Киево-Святошинську  районну  ланку  
територіальної  підсистеми  единої  
державної  системи  цивільного  захисту  
Київської  області). 
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2. Упровадження  інженерно-технічних  вимог  цивільного  захисту  
(цивільної  оборони), забезпечення  захисту  населення  в  захисних  спорудах  
цивільного  захисту  (цивільної  оборони): 

2.1. Завершити  технічну  інвентаризацію  захисних  споруд  цивільного  
захисту  як  об'ектів  нерухомого  майна. 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою) суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

До  30 грудня  2018 року. 

2.2. Вирішити  питання  щодо  подальшої  долі  захисних  споруд  цивільного  
захисту  (цивільної  оборони), що  в  результаті  приватизації  об'ектів  
господарювання  залишились  безгосподарними . 

Регіональне  відділення  Фонду  державного  
майна  України  по  Київській  області  
(за  згодою), сектор  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), органи  
місцевого  самоврядування  (за  згодою) 

До  31 грудня  2022 року. 

2.3. З  урахуванням  результатів  технічної  інвентаризації  відкоригувати  
обліки  наявного  фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту, розрахунки  
укриття  всіх  категорій  населення . 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою) 

До  31 грудня  2019 року. 
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2.4. Забезпечити  укладення  угод  на  збереження  і  утримання  захисних  
споруд  цивільного  захисту, що  перебувають  у  державній  та  комунальній  
власності, з  власниками  об'ектів, які  їх  фактично  зберігають, утримують  або  
використовують  для  власних  господарчих, побутових  та  інших  незаборонених  
законодавством  потреб. 

Регіональне  відділення  Фонду  державного  
майна  України  по  Київській  області  
(за  згодою), сектор  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), органи  
місцевого  самоврядування  (за  згодою), 
суб'екти  господарювання  всіх  форм  
власності  (за  згодою) 

Постійно . 

2.5. Забезпечити  врахування  у  місцевих  бюджетах  (кошторисах) витрат, 
пов'язаних  з  утриманням  належних  захисних  споруд  цивільного  захисту, та  
здійснювати  відповідні  видатки  на  зазначені  цілі. 

Структурні  підрозділи  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

Постійно . 

2.6. Продовжити  роботу  по  створенню  фонду  захисних  споруд  цивільного  
захисту  (цивільної  оборони) шляхом  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 . 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , районний  відділ  ГУ  
Державної  служби  України  з  
надзвичайних  ситуацій  у  Київській  
області  (за  згодою), органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
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господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

Постійно . 

2.7. Забезпечити  надання  проектантам, забудовникам  (інвесторам), 
органам  місцевого  самоврядування  та  іншим  зацікавленим  органам  вихідних  
даних  та  завдань  на  розробку  розділу  інженерно-технічних  заходів  цивільного  
захисту  при  виконанні  містобудівної  та  інших  видів  проектної  документації . 

Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
відділ  містобудування  та  архітектури  
райдержадміністрації , відділ  житлово- 
комунального  господарства  та  
будівництва  райдержадміністрації , 
районний  відділ  ГУ  державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою) 

Постійно . 

3. Створення  місцевої  системи  централізованого  оповіщення  керівного  
складу  органів  управління  Киево-Святошинської  районної  ланки  
територіальної  підсистеми  единої  державної  системи  цивільного  захисту  
Київської  області  та  населення  у  разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  та  природного  характеру  аварії  і  ліквідації  їх  наслідків : 

3.1. Створення  місцевої  системи  оповіщення  керівного  складу  органів  
управління  Киево-Святошинської  районної  ланки  територіальної  підсистеми  
единої  державної  системи  цивільного  захисту  Київської  області  та  населення  у  
разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  
аварії  і  ліквідації  їх  наслідків : 

3.1.1. Підготовка  проекту  місцевих  систем  централізованого  оповіщення  
(МСЦО) у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області . 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація  

До  31 грудня  2019 року. 

3.1.2. Закупка  обладнання, монтаж  і  введення  в  експлуатацію  місцевої  
системи  централізованого  оповіщення  (МСЦО). 
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Киево-Святошинська  
райдержадміністрація  

до  31 грудня  2022 року. 

3.1.3. Експлуатаційно -технічне  обслуговування  місцевої  системи  
централізованого  оповіщення  (МСЦО) Київською  міською  філіею  
HAT „Укртелеком". 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація  

Постійно . 

3.1.4. Забезпечення  функціонування  місцевої  системи  централізованого  
оповіщення  (МСЦО). 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація  

Постійно . 

3.2. Забезпечення  непрацюючого  населення  району, яке  потрапляе  до  зони  
можливого  хімічного  забруднення  навколо  хімічно-небезпечних  об'ектів, а  
також  формувань  цивільного  захисту  засобами  індивідуального  захисту: 

3.2.1. Створення  запасів  засобів  індивідуального  захисту  для  забезпечення  
ними  непрацюючого  населення  району, яке  потрапляе  до  зони  можливого  
хімічного  забруднення  навколо  хімічно-небезпечних  об'ектів, а  також  
формувань  цивільного  захисту, забезпечити  їх  належне  зберігання . 

Залучення  до  участі  у  цій  роботі  у  відповідності  до  законодавства  
хімічно-небезпечних  об'ектів  району. 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), власники  
хімічно-небезпечних  об'ектів  (за  згодою) 

до  31 грудня  2022 року. 

3.2.2. Забезпечення  працівників  та  службовців  хімічно-небезпечних  
об'ектів  промисловими  засобами  захисту  органів  дихання  згідно  норм  
належності  відповідно  до  законодавства  в  межах  повноважень . 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  



Київській  області, Киево-Святошинська  
райдержадміністрацї , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

До  31 грудня  2022 року. 

3.3. Забезпечення  безпеки  населення  на  водних  об'ектах  району: 
3.3.1. Визначення  органами  місцевого  самоврядування  місць  масового  

відпочинку  населення  на  водних  об'ектах, оформлення  на  них  відповідних  
документів  (паспортизація ). 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , сектор  з  питань  
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  
захисту  населення  
райдержадміністрації , районний  відділ  ГУ  
Державної  служби  України  з  
надзвичайних  ситуацій  у  Київській  
області  (за  згодою), органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  які  використовують  
водні  об'екти  

До  01 квітня  щороку. 

3.3.2. Проведення  водолазного  обстеження  дна  акваторій  пляжів  (водних  
об'ектів) з  усуненням  небезпечних  для  купання  предметів  з  дна  акваторії  
пляжів, (водних  об'ектів), укладання  договорів  на  обслуговування  з  
професійними  аварійно-рятувальними  службами. 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , органи  місцевого  
самоврядування, 
аварійно-рятувальні  служби, 
Комунальна  рятувально -водолазна  
служба  „Київська  обласна  служба  
порятунку" (за  згодою), керівники  
підприемств, установ, організацій  та  
особи, які  використовують  водні  об'екти  

Щороку  перед  початком  купального  
сезону. 

3.3.3. Забезпечення  створення, обладнання  та  утримання  рятувальних  
постів  і  рятувальних  засобів  на  водних  об'ектах  району. 



~ 
Керівники  підприемств, установ, 
організацій  та  особи, які  використовують  
водні  об'екти, органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою) 

2018-2022 роки. 

3.3.4. 	Проходження 	матросами-рятувальникам 	(плавцями- 
рятувальниками) рятувальних  постів, в  тому  числі  з  громадських  та  
волонтерських  організацій  початкової  та  подальшої  професійної  підготовки  у  
спеціалізованих  навчальних  закладах  і  спеціалізованої  підготовки  за  програмою  
домедичної  підготовки  „Медицина  невідкладних  станів". 

Керівники  підприемств, установ, 
організацій  та  особи, які  використовують  
водні  об'екти, навчальний  пункт  
аварійно-рятувального  загону  
спеціального  призначення  Головного  
управління  ДСНС  України  у  Київській  
області  (за  згодою), органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою) 

2018-2022 роки. 

3.3.5. Встановлення  щитів  з  написами  „Купатися  заборонено" в  місцях, 
заборонених  для  купання, віх  (червоних  буїв) з  написами  „Небезпечно" в  
небезпечних  місцях  акваторій. 

Керівники  підприемств, установ, 
організацій  та  особи, які  використовують  
водні  об'екти  (за  згодою), органи  
місцевого  самоврядування  (за  згодою), 
Ірпінське  міжрайонне  управління  водного  
господарства  району  (за  згодою) 

Постійно . 

3 .3.6. Забезпечення  через  засоби  масової  інформації  доведення  до  
населення  інформації, проведення  круглих  столів, щодо  правил  користування  
водними  об'ектами, поводження  на  воді, прийомів  надання  допомоги  особам, 
які  потопають . 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), 
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сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , сектор  з  питань  
внутрішньої  політики  та  зв'язків  із  
громадськими  організаціями  і  засобами  
масової  інформації  райдержадміністрації , 
органи  місцевого  самоврядування  
(за  згодою) 

Постійно . 

3.3.7. Виготовлення  буклетів, листівок, плакатів  по  профілактиці  
надзвичайний  ситуацій  на  воді  та  розповсюдження  їх  на  підприемствах, 
установах  і  організаціях  району. 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), сектор  з  
питань  внутрішньої  політики  та  зв'язків  із  
громадськими  організаціями  і  засобами  
масової  інформації  райдержадміністрації , 
органи  місцевого  самоврядування  
(за  згодою) 

2018-2022 роки. 

3.3.8. Перегляд  договорів  оренди  водних  об'ектів  з  метою  внесення  змін  
(доповнень) до  них  в  частині  обов'язкового  покладання  відповідальності  за  
дотримання  правил  охорони  життя  людей  на  водних  об'ектах  на  конкретних  
посадових  осіб. 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , власники  водних  
об'ектів  та  особи, які  використовують  
водні  об'екти  (за  згодою) 

Постійно . 

3.3.9. Надання  для  узагальнення  перелік  орендарів  водних  об'ектів  до  
Департаменту  з  питань  цивільного  захисту  та  ліквідації  наслідків  
Чорнобильської  катастрофи  Київської  обласної  державної  адміністрації  та  
забезпечення  укладання  договорів  на  обслуговування  між  орендарями  водних  
об'ектів  з  професійними  аварійно-рятувальними  службами. 
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Сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації  

До  01 квітня  щороку. 

3.4. Створення, зберігання, використання  та  поповнення  матеріальних  
резервів  для  запобігання, ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  
природного  характеру  та  їх  наслідків  (відповідно  до  «Програми  створення, 
використання  та  накопичення  районного  матеріального  резерву  для  запобігання  
та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  та  їх  
наслідків  у  Киево-Святошинському  районі  на  2018-2021 рр.»): 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

Постійно . 

3.5. Забезпечення  пожежної  безпеки  

3.5.1. Створення  нових  аварійно-рятувальних  підрозділів  та  служб, 
відновлення  діяльності  та  подальший  розвиток  підрозділів  місцевої  пожежної  
охорони, добровільних  протипожежних  формувань, формувань  цивільного  
захисту: 

1) Опрацювати  питання  та  надати  допомогу  органам  місцевого  
самоврядування  у  вирішенні  проблеми  щодо  створення  комунальних  
спеціалізованих  аварійно-рятувальних  підрозділів  та  служб  для  реагування  на  
можливі  надзвичайні  ситуації  техногенного  і  природного  характеру  та  
ліквідації  їх  наслідків  на  відповідних  територіях, в  залежності  від  рівня  їх  
техногенного  навантаження  та  інших  небезпечних  факторів . 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), сектор  з  
питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою) 

Постійно . 



22 

2) Опрацювати  питання  та  надати  допомогу  сільським  радам  у  вирішенні  
проблеми  щодо  створення  нових  підрозділів  місцевої, добровільної  пожежної  
охорони, формувань  цивільного  захисту  іншого  спрямування  згідно  з  додатком  
4 до  Програми. 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), сектор  з  
питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою) 

Постійно . 

З) Опрацювати  питання  та  надати  допомогу  об'ектам  господарювання  всіх  
форм  власності  щодо  відновлення  або  створення  нових  добровільних  
протипожежних  та  аварійно-рятувальних  формувань  цивільного  захисту. 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), сектор  з  
питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

Постійно . 

4) Забезпечити  фінансування  та  матеріально -технічне  забезпечення  
пожежно-рятувальних  підрозділів  державної, місцевої  пожежної  охорони  за  
рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  всіх  рівнів  та  інших  джерел, незаборонених  
законодавством. 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , районний  відділ  
ГУ  Державної  служби  України  з  
надзвичайних  ситуацій  у  Київській  
області, органи  місцевого  самоврядування  
(за  згодою), суб'екти  господарювання  всіх  
форм  власності  (за  згодою) 

Постійно . 
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5) Проводити  роботу  щодо  включення  до  генеральних  планів  населених  
пунктів  земельних  ділянок  під  будівництво  пожежних  депо  для  пожежно- 
рятувальних  підрозділів  місцевої  пожежної  охорони. 

Відділ  містобудування  та  архітектури  
райдержадміністрації , 
Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , 
районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою) 
органи  місцевого  самоврядування  
(за  згодою), суб' екти  господарювання  всіх  
форм  власності  (за  згодою) 

Постійно . 

3.5.2. Забезпечити  нормативні  витрати  води  для  цілей  пожежогасіння  в  
системах  водопостачання  населених  пунктш. 

Відділ  житлово-комунального  
господарства  та  будівництва  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

Постійно . 

3.5.3. Продовжити  роботи  щодо  приведення  в  робочий  стан  інженерного  
обладнання  систем  протипожежного  захисту  висотних  будинків  та  будинків  
підвищеної  поверховості, забезпечення  їх  належного  функціонування . 

Відділ  житлово-комунального  
господарства  та  будівництва  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою), суб'екти  
господарювання  всіх  форм  власності  
(за  згодою) 

Постійно  (згідно  з  планом). 

3.5.4. Участь  в  проведенні  щорічних  обласних  фестивалів  дружин  юних  
пожежників, змагань  підрозділів  місцевої  пожежної  охорони. 
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Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), відділ  
освіти  райдержадміністрації , 
сектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою) 

Щороку. 

3.5.5. Забезпечити  навчання  населення  району  правилам  пожежної  безпеки  
у  побуті. 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), органи  
місцевого  самоврядування  (за  згодою), 
суб'екти  господарювання  всіх  форм  
власності  (за  згодою) 

Постійно  (згідно  з  планом) 

3 .5.6. Ініціювати  розгляд  на  сесіях  відповідних  міських, селищної, 
сільських  рад  питання  щодо  призначення  відповідальних  осіб  за  забезпечення  
на  відповідній  території  заходів  пожежної  безпеки. 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), сектор  з  
питань  надзвичайних  ситуацій  та  
цивільного  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
органи  місцевого  самоврядування  

Щороку. 

3.5.7. Організувати  проведення  щорічних  шкільних, змагань  юних  
рятувальників  „Школа  безпеки", участь  команди  Киево-Святошинського  
району  в  обласних  змаганнях. 

Районний  відділ  ГУ  Державної  служби  
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  
Київській  області  (за  згодою), відділ  
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освіти  райдержадміністрації , органи  
місцевого  самоврядування  (за  згодою) 

Щороку. 

3.5.8. Забезпечити  пожежно-рятувальні  підрозділи  спеціальною  пожежно- 
рятувальну  технікою, придатною  для  рятування  людей  та  гасіння  пожеж  у  
будинках  підвищеної  поверховості  та  висотних  будинках. 

Киево-Святошинська  
райдержадміністрація , районний  відділ  
ГУ  Державної  служби  України  з  
надзвичайних  ситуацій  у  Київській  
області  (за  згодою), органи  місцевого  
самоврядування  (за  згодою) 

Постійно . 

3.6. Прийняти  відповідні  місцеві  цільові  програми  щодо  реалізації  
положень  ціеї  Програми  на  міському  селищному  та  сільському  рівні. 

Органи  місцевого  самоврядування  

До  31 rрудня  2018 року. 

7. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ, 
ВИЗНАЧЕННЯ  ЇЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ  

і . Створення  місцевої  системи  централізованого  оповіщення  (МСЦО) у  
районі  та  забезпечення  її  функціонування : 

- забезпечити  підготовку  проектів  місцевої  системи  централізованого  
оповіщення  (МСЦО) у  районі; 

- забезпечити  щорічне  виконання  завдань  і  заходів  проектів  створення  
місцевих  систем  централізованого  оповіщення  (МСЦО) у  районі, закупівлю  та  
монтаж  апаратури  та  необхідного  обладнання; 

- забезпечити  постійне  функціонування  місцевої  систем  централізованого  
оповіщення  (МСЦО) у  районі  та  її  експлуатаційно -технічного  обслуговування; 

- досягнути  1 00% рівень  забезпечення  оповіщення  керівного  складу  
органів  управління  цивільного  захисту  та  інформування  населення  про  
надзвичайні  ситуації . 

2. Забезпечення  створення  та  функціонування  рятувальних  постів  та  
встановлення  попереджувальних  знаків  на  водних  об'екта  
Киево-Святошинського  району  Київської  області: 

- забезпечення  безпеки  людей  на  водних  об'сктах  району  та  
попередження  і  ліквідації  надзвичайних  ситуацій. 
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3. Забезпечення  засобами  індивідуального  захисту  населення  району, яке  
потрапляе  до  зони  прогнозованого  хімічного  забруднення  (придбання  
промислових  противогазів ): 

- досягнення  і  ОО% забезпечення  засобами  індивідуального  захисту  
населення  району, яке  потрапляе  до  зони  прогнозованого  хімічного  
забруднення  (придбання  промислових  противогазів) та  засобів  індивідуального  
захисту  для  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  і  формувань; 

4. 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  
життедіяльності  для  громадян, які  постраждали  від  наслідків  надзвичайних  
ситуацій, в  тому  числі  шляхом  розгортання  та  утримання  тимчасових  пунктів  
проживання  та  харчування : 

- забезпечити  і  ОО% рівень  створення  місцевого  матеріального  резерву  для  
попередження  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  
характеру  та  забезпечення  його  зберігання  на  пристосованих  для  цього  
суб'ектах  господарювання . 

5. Забезпечення  захисту  населення, навколишнього  природного  
середовища  і  небезпечних  об'ектів, об'ектів  підвищеної  небезпеки, об'ектів  з  
масовим  перебуванням  людей  та  населених  пунктів  від  пожеж, підвищення  
рівня  протипожежного  захисту  та  створення  сприятливих  умов  для  реалізації  
державної  політики  у  сфері  пожежної  безпеки: 

- забезпечити  і  ОО% рівень  створення  та  функціонування  підрозділів  
місцевої  пожежної  охорони  (IviHO) згідно  вимог  ДБН  та  чинного  законодавства  
з  пожежної  безпеки; 

- приведення  у  робочий  стан  інженерного  обладнання  систем  
протипожежного 	захисту  висотних  будинків  і  будинків  підвищеної  
поверховості, забезпечення  належного  функціонування  таких  систем; 

- підвищення  вогнестійкості  будівель  та  споруд, шляхом  просоченнн  
конструкцій  вогнетривкими  сумішами  (утримання); 

- приведення  у  робочий  стан  димових  і  вентиляційних  каналів  і  їх  
обслуговування  (утримання). 

Реалізація  Програми  е  ефективним  механізмом  забезпечення  цивільного  
захисту  населення  і  території  Киево-Святошинського  району  від  надзвичайних  
ситуацій  техногенного  і  природного  характеру  в  мирний  час  і  в  особливий  
період, що  базуеться  на  відповідності  виконання  завдань  визначених  чинним  
законодавством  у  сфері  цивільного  захисту: 

- створення  місцевої  системи  централізованого  оповіщення  (МСЦО) у  
районі  та  забезпечення  їх  функціонування; 

- створення  1 ОО°/о  обсягу  матеріального  резерву  місцевого  рівня  та  
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матеріального  резерву  об'ектового  рівня  для  ефективного  реагування  на  
надзвичайні  ситуації  техногенного  і  природного  характеру  місцевого  та  
об'ектового  рівня; 

- забезпечення  засобами  індивідуального  захисту  населення  району, яке  
потрапляе  до  зони  прогнозованого  хімічного  забруднення  (придбання  
промислових  противогазів) та  засобів  індивідуального  захисту  для  
спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  і  формувань; 

- забезпечення  створення  та  функціонування  рятувальних  постів  та  
встановлення  попереджувальних  знаків  на  водних  об'ектах  
Киево-Святошинського  району  Київської  області; 

- забезпечення  захисту  населення, навколишнього  природного  
середовища  і  небезпечних  об'ектів, об'ектів  підвищеної  небезпеки, об'ектів  з  
масовим  перебуванням  людей  та  населених  пунктів  від  пожеж, підвищення  
рівня  протипожежного  захисту  та  створення  сприятливих  умов  для  реалізації  
державної  політики  у  сфері  пожежної  безпеки. 

8. КООРДИНАЦІЯ  ТА  КОНТРОЛЬ  ЗА  ХОДОМ  
ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ  

Координацію  дій  між  виконавцями  Програми, контроль  за  станом  її  
виконання, визначення  порядку  взаемного  інформування  (із  зазначенням  
конкретних  строків), звітування  тощо  здійснюе  сектор  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  райдержадміністрації . 

Завідувач  сектору  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та  цивільного  захисту  
населення  Киево-Святошпнської  
районної  державної  адпііністраціі 	 В.А. Шульга  


