Додаток 1
до Програми забезпечення
пожежної безпеки на території
Козелецького району на 2016-2020 роки, яка
затверджена рішенням п’ятої сесії сьомого
скликання районної ради № 6 - 05/VII від
20.05.2016 р.
Заходи
Програми забезпечення пожежної безпеки на території Козелецького району на 2016-2020 роки
№
з/п

Найменування
заходів Програми

1.

Аналіз стану
забезпечення
пожежної безпеки в
районі, на
підприємствах,
установах та
організаціях, а також
стану виконання цієї
Програми з
розробкою заходів
щодо запобігання
виникнення пожеж
та загибелі людей на
них

Термін
виконання
заходів

Виконавці

20162020
роки,
щороку

Райдержадміністрація,
районна рада,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн

Джерела
фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

Очікувані
результати
Розробка
ефективних заходів
щодо запобігання
виникнення пожеж
та загибелі людей
на них

Термін
виконання
заходів

Джерела
фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Райдержадміністрація,
районна рада

-

-

-

-

-

-

Фактичне
забезпечення
передбачених
заходів

20162020
роки

Райдержадміністрація,
сільські, селищні
ради, об’єднані
громади

Місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

20162020
роки,
щорок
у

Райдержадміністрація,
сільські, селищні
ради, об’єднані
громади

Місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення
кількості загиблих
та травмованих
людей на пожежах,
матеріальних втрат
від них
Забезпечення
боєздатності
підрозділів
місцевої пожежної
охорони

20162020
роки

Райдержадміністрація,
міська рада, сільські,
селищні ради,
об’єднані громади,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

-

-

-

-

-

-

№
з/п

Найменування
заходів Програми

2.

Здійснення
координації і
контролю діяльності
виконавчих комітетів
органів місцевого
самоврядування
щодо забезпечення
протипожежного
захисту об’єктів та
територій
Створення
підрозділів місцевої
пожежної охорони в
населених пунктах
сільської місцевості

20162020
роки,
щорок
у

Здійснення контролю
за діяльністю
підрозділів місцевої
пожежної охорони та
заходів по
підвищенню їх
боєздатності
Здійснення
організаційних та
практичних заходів
щодо забезпечення
пожежної безпеки в
населених пунктах та
на об’єктах всіх
форм власності у
пожежонебезпечні
періоди

3.

4.

5.

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн

Виконавці

Очікувані
результати

Зниження кількості
пожеж

№
з/п

Найменування
заходів Програми

6.

Здійснення
комплексу заходів
щодо забезпечення
надійного
протипожежного
захисту лісових
масивів та торфовищ

7.

Проведення спільних
перевірок виконання
комплексу
профілактичних
протипожежних
заходів в лісах та на
торфовищах перед
початком
пожежонебезпечного
весняно-літнього
періоду та готовності
формувань та
техніки для ліквідації
пожеж. Розгляд
матеріалів перевірок
на засіданнях
районної комісії з
питань техногенноекологічної безпеки
та надзвичайних
ситуацій.

Термін
виконання
заходів

Виконавці

Райдержадміністрація,
міська рада, сільські,
селищні ради,
об’єднані громади,
лісокористувачі,
розробники торфових
родовищ,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області
Щоріч Райдержадміністрація,
но у
лісокористувачі,
березні розробники торфових
- квітні родовищ, Козелецький
РВ Управління ДСНС
України у Чернігівській
області
20162020
роки

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн

Джерела
фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

Зниження кількості
пожеж в лісових
масивах та
торфовищах і
можливість їх
швидкої ліквідації

-

-

-

-

-

-

Зниження кількості
пожеж в лісових
масивах та
торфовищах і
можливість їх
швидкої ліквідації

Очікувані
результати

№
з/п

Найменування
заходів Програми

8.

Проведення
навчання та
профілактичної
роботи серед
населення по
попередженню
виникнення пожеж,
випадків загибелі та
травмування людей
на них
Проведення
профілактичної
роботи по
попередженню
виникнення пожеж з
людьми похилого
віку, багатодітними
та неблагополучними
родинами, особами,
що зловживають
алкоголем
Висвітлення
інформації про
обставини і причини
виникнення пожеж,
їх наслідки,
проблемних питань у
сфері пожежної
безпеки в
друкованих засобах
масової інформації,
інтернет виданнях.

9.

10.

Термін
виконання
заходів

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн

Джерела
фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

Очікувані
результати

20162020
роки

Райдержадміністрація,
міська рада, сільські,
селищні ради,
об’єднані громади,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
обізнаності
населення,
зниження кількості
пожеж та загибелі і
травмування людей
на них

20162020
роки,
постій
но

Райдержадміністрація,
міська рада, сільські,
селищні ради,
об’єднані громади,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

-

-

-

-

-

-

Зниження кількості
пожеж в оселях, де
мешкають
люди
похилого
віку,
багатодітні
та
неблагополучні
родині, особи, що
зловживають
алкоголем

20162020
роки,
постій
но

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
телерадіокомпанії,
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
обізнаності
населення,
зниження кількості
пожеж та загибелі і
травмування людей
на них

№
з/п

Найменування
заходів Програми

11.

Проведення
районного та етапу
Всеукраїнського
фестивалю Дружин
юних пожежних та
підготовка командипереможця для
участі в обласному
етапі фестивалю

12.
Проведення
районних змагань з
пожежноприкладного спорту
серед юнаків,
присвячених пам’яті
В.Кубрака та
підготовка командипереможця для
участі в обласних
змаганнях
13.

Організація роботи
щодо обладнання
будівель та споруд

Термін
виконання
заходів

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
2016

2017

2018

2019

2020

20162020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

Районний
бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

20162020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації,
Козелецький РВ
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області

Районний
бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

20162020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації

Районний
бюджет

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Очікувані
результати
Виховання у дітей
культури
поводження
з
вогнем, засвоєння
учнями
правил
пожежної безпеки,
можливість
неформального
спілкування
та
прояву особистих
творчих здібностей
дітей та молоді,
пропаганда служби
порятунку - 101
Можливість прояву
особистих
здібностей дітей та
молоді,
популяризація
пожежноприкладного
спорту
та
підвищення рівня
спортивної
майстерності,
пропаганда служби
порятунку - 101
Забезпечення
захисту будівель та
споруд, зменшення

№
з/п

14.

15.

16.

Найменування
заходів Програми
пристроями захисту
від прямих попадань
блискавки і
вторинних її проявів
Організація роботи
щодо проведення
замірів опору ізоляції
електричних мереж,
а також перевірка
пристроїв захисту від
прямих попадань
блискавки і
вторинних її проявів
Організація роботи
щодо приведення
шляхів евакуації у
відповідність
вимогам
нормативних актів у
сфері пожежної
безпеки
Організація роботи
щодо забезпечення
будівель, приміщень
та споруд
первинними
засобами
пожежогасіння

Термін
виконання
заходів

Виконавці

Джерела
фінансування

2017

2018

2019

2020

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Районний
бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Районний
бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Районний
бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Забезпечення
швидкої та
безпечної евакуації
людей у разі
виникнення пожежі

Відділ освіти
райдержадміністрації

Районний
бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Козелецька ЦРЛ

Районний
бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Забезпечення
будівель,
приміщень та
споруд первинними
засобами
пожежогасіння, для
можливості
ліквідації пожеж на
початковій стадії

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

Відділ освіти
райдержадміністрації

20162020
роки

20162020
роки

Очікувані
результати

2016

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

20162020
роки

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

Відділ освіти
райдержадміністрації

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації
Всього коштів на виконання заходів Програми

135,0

кількості пожеж від
прямих попадань
блискавки та
вторинних її
Забезпечення
надійного
протипожежного
захисту будівель та
споруд, зменшення
кількості пожеж від
несправних
електричних мереж

