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2. Визначення кола проблемних питань,
на розв’язання яких спрямована Програма
Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів
різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціальноекономічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком
збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю
і здоров’ю людей.
Гострота
проблеми
забезпечення
пожежної
безпеки
району
характеризується наступними аналітичними висновками. За останні п’ять років
в Козелецькому районі виникло 768 пожеж, на яких загинуло 54 людини, в
тому числі 2 дітей, та 3 осіб отримали травми.
В житловому секторі виникло 475 пожеж (61,8 % від їх загальної
кількості). Вогнем знищено і пошкоджено 85 будівель і споруд.
Щорічні економічні втрати від пожеж в середньому складають 7 млн грн,
вогнем знищуються більше 50 тонн грубих кормів.
Станом на 31.12.2015 року економічні втрати від пожеж, розраховані як
сума прямих і побічних збитків (останні - згідно Методичних рекомендацій
щодо визначення побічних збитків від пожеж, розроблених Українським
науково-дослідним інститутом пожежної безпеки), з урахуванням діючих цін та
вартості основних фондів практично дорівнюють видаткам районного бюджету
на 2015 рік на культуру і туризм, соціальний захист та захист дітей і значно
перевищують взяті разом видатки на засоби масової інформації, будівництво,
транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатику, а
також охорону навколишнього природного середовища, попередження і
ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
Основними причинами пожеж за 2015 рік, є необережне поводження з
вогнем – 167 випадків (75,5 %), порушення правил влаштування та експлуатації
пічного опалення – 23 (10,4 %), порушення правил монтажу та експлуатації
електрообладнання – 24 (10,8 %), підпалу – 5 (2,2 %) та пустощі дітей з вогнем
– 1 (0,4 %).
Змінити ситуацію, яка сталася, можливо лише шляхом підвищення рівня
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення
належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і
розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки,
забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів сучасним обладнанням для
цілей пожежогасіння, проведення аварійних та інших невідкладних робіт, а
також сучасними засобами захисту органів дихання та зору.
Основна кількість пожеж і трагічних випадків на них сталася в сільській
місцевості. Для Козелецького району характерне розташування по всій
території розрізнених сіл та хуторів, які знаходяться на значній відстані одне
від одного. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день
залишається організація пожежогасіння саме в сільській місцевості.
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Всього в сільській місцевості району на даний час налічується 3
підрозділів місцевої пожежної охорони та 3 підрозділи добровільної пожежної
охорони (далі - ДПО), які утримуються сільськими радами та
сільгосппідприємствами.
Боєздатність існуючих сільських протипожежних формувань залишається
на дуже низькому рівні. Кількість працюючих пожежних команд постійно
зменшується. Разом з тим, збільшується кількість формувань, де члени команд
чергують не цілодобово. Основною причиною такого становища є відсутність
належного фінансування їх діяльності та несправність пожежної техніки.
Не всі приміщення для зберігання пожежних автомобілів утримуються
належним чином є випадки де пожежні автомобілі зберігаються на відкритій
території.
Керівниками сільгосппідприємств не приділяється належної уваги щодо
організації пожежогасіння на відповідній території, не організовується
цілодобове чергування членів пожежних команд навіть там, де пожежні
автомобілі знаходяться у справному стані, чергування здійснюється тільки
денне.
В останні роки внаслідок потепління клімату проблема збереження лісів
та торфовищ від вогню набула особливої гостроти. Загальна площа земель
лісового фонду складає 74,8 тис. га, сільгоспугідь – 144.087 тис. га, ріллі 74.775 тис. га.
Аналіз пожежної ситуації в природних екологічних системах свідчить, що
формується вона переважно під впливом антропогенних факторів та погодних
умов. Це, насамперед, необережне поводження з вогнем людей, що разом із
погодними умовами (тривалий період сухої погоди, низька відносна вологість
повітря, високий температурний фон, сильний вітер, сільськогосподарські пали,
блискавки тощо) значною мірою обумовлює їх виникнення та інколи
розповсюдження на значних площах, що може створювати реальну загрозу для
життя людей, об’єктів господарювання та відпочинку.
Відносно тепла зима, майже повна відсутність опадів протягом лютогоквітня та серпня-жовтня 2015 року призвели до значної кількості пожеж, що
розповсюджувалися у лісові масиви та на торфовища внаслідок випалювання
сухої рослинності та її залишків на розташованих поблизу сільгоспугіддях,
смугах відводу автомобільних шляхів, парках тощо. Місцевими органами
виконавчої влади практично не вживалося належних заходів щодо припинення
цієї незаконної діяльності з боку населення, підприємств, установ та
організацій. Становище ускладнювалося значним погіршенням гідрологічної
обстановки.
Вимагає покращення стан протипожежного водопостачання на території
району. Так, на сьогоднішній день на території району налічується 188
пожежних гідрантів, неможлива експлуатація 61 гідрант, що складає 32,47 %
від їх загальної кількості. 58 пожежних водоймищ з них 2 (3,4 %) знаходяться в
несправному стані.
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Загальна кількість несправних пожежних гідрантів протягом останніх
років залишається високою внаслідок того, що керівниками різних рівнів не
вживаються заходи, спрямовані на покращення стану джерел протипожежного
водопостачання.
Житлово-комунальними
підприємствами,
іншими
організаціями, що мають у своєму підпорядкуванні водопровідні мережі, не
береться до уваги інформація щодо несправних джерел протипожежного
водопостачання, не виконуються приписи Державного нагляду (контролю) у
сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Керівники
відповідних служб самоусунулись від виконання покладених на них обов'язків
по ремонту та обслуговуванню мереж протипожежного водопостачання,
посилаючись на відсутність коштів. В Козелецькому районі непрацюючих
гідрантів складає (32,4 %)
На території району є в наявності 63 водонапірні вежі 71,4 % з яких
знаходяться в несправному стані.
Відсутність як у державному, так і в місцевому бюджетах коштів для
вирішення питань матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних
підрозділів протягом останніх років призвела до того, що 50 % пожежних
автомобілів вичерпали встановлені ресурси та підлягають списанню.
Подальша експлуатація цих транспортних засобів вимагає значних затрат
на проведення ремонтів, проте вірогідність їх виходу з ладу під час роботи по
гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій не зменшується, що, в свою
чергу, може призвести до великих матеріальних збитків та людських втрат.
Пожежно-технічне і аварійно-рятувальне обладнання також вичерпало
встановлені терміни експлуатації. Відсутність коштів на оновлення і ремонт
пожежно-технічних і рятувальних засобів значно ускладнюють роботу
підрозділів та, в свою чергу, збільшують час і погіршують якість ліквідації
надзвичайних ситуацій та подій. Найболючішими питаннями є недостатня
кількість пожежних рукавів, пожежних мотопомп, бензинових генераторів.
Враховуючи, що робота підрозділів ДСНС по ліквідації надзвичайних
ситуацій та гасінню пожеж у більшості випадків проходить в умовах
небезпечних для органів зору та дихання, для забезпечення безпечної роботи
рятувальників необхідне спеціальне обладнання (апарати на стиснутому повітрі
та компресори для їх заправки).
В пожежно-рятувальних підрозділах використовуються більше 60 %
технічно і морально застарілих радіостанцій, що значно ускладнює оперативне
управління особовим складом та ефективність його дій при гасінні пожеж.
В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання
протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів району, набуває
особливої актуальності.
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3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього
природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим
перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, збереження здоров’я
людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території району та
створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері
пожежної безпеки.
Завдання Програми
Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних
завдань:
комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері
пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування
системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань
забезпечення пожежної безпеки;
створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території
району та її розвиток;
розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки в населених пунктах та об’єктах різних форм власності,
розташованих на території району;
удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із
забезпеченням пожежної безпеки на території району;
посилення державного нагляду (контролю) за станом пожежної безпеки
на об’єктах різних форм власності та в населених пунктах району;
інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення району з питань
пожежної безпеки;
поетапного переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів та
забезпечення їх сучасним обладнанням для проведення гасіння пожеж та
рятування людей;
залучення до розв'язання проблеми пожежної безпеки додаткових джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
4. Напрямки виконання Програми
Здійснення організаційних та практичних заходів, в тому числі:
інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення району з питань
пожежної безпеки;
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забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів та
торфовищ;
збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної
охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню умов для розширення у
майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними
формуваннями та забезпечення їх функціонування;
обладнання будинків та споруд пристроями захисту від прямих попадань
блискавки і вторинних її проявів;
проведення замірів опору ізоляції електричних мереж а також перевірка
пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;
приведення шляхів евакуації у відповідність вимогам нормативних актів;
обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту;
ремонт систем протипожежного захисту;
технічне обслуговування систем протипожежного захисту;
виведення тривожних сповіщень від приймально-контрольних приладів
систем протипожежного захисту на пульти пожежного спостерігання;
забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами
пожежогасіння;
підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки
конструкцій вогнетривкими сумішами;
приведення в працездатний стан систем внутрішнього протипожежного
водопроводу;
відновлення та приведення в працездатний стан систем зовнішнього
протипожежного водопостачання;
переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів та забезпечення їх
сучасним обладнанням для проведення гасіння пожеж та рятування людей;
проведення профілактичної роботи серед населення по попередженню
виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них;
виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і
недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим
перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових
будинків;
проведення районного етапу Всеукраїнського фестивалю Дружин юних
пожежних та підготовка команди-переможця для участі в обласному етапі
фестивалю;
проведення районних змагань з пожежно-прикладного спорту серед
юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для
участі в обласних змаганнях.
5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального
обсягу асигнувань, передбачених головним розпорядником коштів районного
бюджету, які визначені їх виконавцями, та інших джерел, не заборонених
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законодавством. Обсяги фінансових ресурсів районного бюджету та напрямки
їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових
можливостей бюджету та з дотриманням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу
України.
Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми наведені
в додатках 1, 2.
Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть
щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний
рік.
Органи місцевого самоврядування району самостійно визначають обсяг
коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів,
визначених Програмою.
6. Перелік нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки
До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення
пожежної безпеки в Україні належать:
Конституція України;
Кодекс цивільного захисту України;
7. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми повинна забезпечити:
підвищення рівня пожежної безпеки в районі, ефективне забезпечення
протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм
власності;
зменшення кількості пожеж, випадків травмування та загибелі людей на
них;
утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної
охорони;
навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;
формування громадського світогляду та громадської позиції
підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей
культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на
попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;
попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з
вогнем;
відновлення працездатності та підтримання в робочому стані існуючих
джерел протипожежного водопостачання;
забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим
перебуванням людей;
виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти
пожежного спостерігання;
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забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів необхідною кількістю
пожежно-рятувального обладнання та засобами зв’язку.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація заходів, передбачених Програмою покладається на
Козелецький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській
області (далі – районний відділ).
Контроль за
реалізацією заходів, передбачених Програмою,
здійснюватиме у межах компетенції районна державна адміністрація.
Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її
виконання районний відділ щорічно до 1 лютого наступного за звітним року.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів
Програми районний відділ подає щорічно до 15 лютого наступного за звітним
року.
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Додаток 1
до Програми забезпечення
пожежної безпеки на території
Козелецького району на 2016-2020 роки
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
Здійснення
координації і
контролю діяльності
виконавчих комітетів
органів місцевого
самоврядування
щодо забезпечення
протипожежного
захисту об’єктів та
територій

2.

Термін
виконання
заходів

Виконавці

20162020
роки,
щороку

20162020
роки,
щорок
у

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн

Джерела
фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

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

-

-

-

-

-

-

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

Райдержадміністрація,
районна рада

-

-

-

-

-

-

Фактичне
забезпечення
передбачених
заходів

Очікувані
результати
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Термін
виконання
заходів

Виконавці

№
з/п

Найменування
заходів Програми

3.

Створення
підрозділів місцевої
пожежної охорони в
населених пунктах
сільської місцевості

20162020
роки

Райдержадміністрація,
сільські, селищні
ради, об’єднані
громади

4.

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

20162020
роки,
щорок
у

20162020
роки

5.

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн
2016

2017

2018

2019

2020

Місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Райдержадміністрація,
сільські, селищні
ради, об’єднані
громади

Місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Очікувані
результати
Зменшення
кількості загиблих
та травмованих
людей на пожежах,
матеріальних втрат
від них
Забезпечення
боєздатності
підрозділів
місцевої пожежної
охорони
Зниження кількості
пожеж
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№
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
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№
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
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№
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
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№
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

18

