
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження Програми місцевої пожежної охорони 
 

З метою поліпшення роботи місцевої пожежної охорони , керуючись 
Законами України «Про місцеве самоврядування», Гірська сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму місцевої пожежної охорони на 2021-2025 роки 

(додаток). 
2. Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити фінансування 

Програми місцевої пожежної охорони на 2021-2025 роки. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Гірської 

сільської ради. 
  

с. Гора 
від 24 грудня 2020 року 
№ 108-4-VІІІ       

                                                                                                               

 
Секретар ради                                                   Л.Ф.Шершень 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                      Додаток  
                                                                                   До рішення сільської ради 
                                                                                          від 24 грудня 2020 року 
                                                                                    № 108-4-VІІІ       

 
 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

МІСЦЕВА  ПОЖЕЖНА  ОХОРОНА 
 НА 2021-2025 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПАСПОРТ 
Програми   Місцева  пожежна  охорона 

Гірської  сільської ради  на 2021-2025 роки 
  

1. Ініціатор розроблення Програми  Гірська   сільська  рада. 

2. Розробник Програми 
Виконавчий орган Гірської  
сільської  ради. 

3. Співрозробники  Програми 
Депутатський корпус, голови 
постійних комісій,  сільська рада  

4. Відповідальний виконавець Програми 
Виконавчий орган Гірської 
сільської  ради, депутати сільської  
ради 

5. Учасники Програми 
Виконавчий  орган   Гірської 
сільської  ради, депутати сільської  
ради 

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки 

7. 
Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми (для 
комплексних програм) 

Сільський бюджет 

8. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі: 

2021   -                тис. грн. 
2022   -                тис. грн. 
2023  -                 тис. грн. 
2024 -                  тис. грн. 
2025 -                  тис. грн. 

8.1. Коштів  сільського  бюджету 

2021   -                тис. грн. 
2022   -                тис. грн. 
2023  -                 тис. грн. 
2024 -                  тис. грн. 
2025 -                  тис. грн. 

8.2.  Інші  джерела фінансування  

2021   -                тис. грн. 
2022   -                тис. грн. 
2023  -                 тис. грн. 
2024 -                  тис. грн. 
2025 -                  тис. грн. 

  

  

 



І. Загальні  положення 
         Місцева  пожежна  охорона у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  

України, законами  України,  актами  Президента України  та  Кабінету  
Міністрів  України, наказами  Міноборони  та  ДСНС, а також рішеннями  
Гірської  сільської  ради  та  виконавчого  комітету  сільської  ради. 

Програма розвитку місцевої пожежної охорони Гірської сільської ради  на 
2021-2025 роки (далі - Програма)  розроблена з метою  підтримки  належного  
рівня  пожежної  безпеки на  об’єктах і в населеному пункті  Гірської  сільської  
ради. 

Дана Програма є концептуальною та передбачає основні напрямки 
розвитку місцевої  пожежної  охорони  в Гірській  сільській раді на 2021-2025 
роки. 

Фінансування Програми відбуватиметься переважно у межах 
кошторисних   видатків   по  Гірській   сільській  раді  та відповідно до заходів, 
які плануються на основі пропозицій на кожен конкретний рік. 

 

ІІ. Мета Програми 
Підтримка  належного  рівня  пожежної  безпеки  на  об’єктах  і  в  

населених  унктів Гірської сільської ради. 

 

III. Завдання та заходи Програми 

Завдання  та  заходи  Програми спрямовані на підвищення ефективності  
діяльності  місцевої  пожежної  охорони на  території   Гірської сільської ради, 
забезпечення поліпшення якості послуг, що надаються населенню. 

Завданнями Програми є:  

- Забезпечення  здійснення  контролю  за  дотриманням  протипожежних  
вимог, запобігання  пожежам  і  нещасним  випадкам, 

- Гасіння  пожеж,  ліквідації  наслідків аварій,  стихійного  лиха,  
проведення  рятувальних  робіт 

- Проведення протипожежної  пропаганди серед  населення з  метою  
запобігання пожежам  та наслідкам  від  них. 

- Придбання  спеціального  аварійного-рятувального  обладнання (техніка) 

 

Заходи Програми (додаток до Програми). 
 



IV. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 
законодавства  України за рахунок коштів місцевого  бюджету, інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством. 

 

V. Очікувані результати 
 

Реалізація заходів Програми дозволить: 

- підвищити  рівень   підготовки  працівників  місцевої  пожежної  
охорони; 

- підвищення якості надання послуг населенню  сільської ради; 

- забезпечити  контроль  за  додержанням підприємствами, установами, 
організаціями та  громадянами  вимог  пожежної  безпеки;   

- поліпшити    матеріальну  базу,  забезпечити  аварійно-рятувальним  
обладнанням; 

- забезпечити належне інформування населення  з  метою  запобігання  
пожеж.  

 

VI. Організація виконання і контроль за виконанням Програми 
 

Організацію виконання Програми забезпечує виконавчий комітет 
сільської ради. 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійні комісіі 
сільської  ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Л.Ф.Шершень 

                                            



Заходи   Програми   Місцевої  пожежної  охорони     Гірської   сільської  ради    на 2021 - 2025 роки 
 

 

№ Перелік заходів Програми 

Строки 
виконання         
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 
фінансових 
ресурсів, 
тис. грн., у 
тому числі 
за роками 

Очікувані 
результати 

РОЗДІЛ I.   ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ   ПРАЦІВНИКІВ  МІСЦЕВОЙ  ПОЖЕЖНОЇ  ОХОРОНИ  ГІРСЬКОЇ   
СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

1 

Підвищення кваліфікації 

працівників місцевої  пожежної  

охорони Гірської сільської ради  

Щороку Сільська рада  
Місцевий  

бюджет 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 

Підвищення рівня  

підготовки 

працівників  місцевої  

пожежної  охорони 

РОЗДІЛ II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНИЧНОЮ  БАЗАЮ  МІСЦЕВОЇ  ПОЖЕЖНОЇ  ОХОРОНИ 

1. 

Придбання  спеціального  

аварійно-рятувального  

обладнання 

Щороку Сільська рада  
Місцевий 

бюджет 

В межах 

кошторисних  

призначень 

Забезпечення  

аварійно-

рятувальним  

обладнання   

2. 
Придбання  спеціального  одягу та  

замісного  взуття обладнання 
Щороку Сільська рада 

Місцевий 

бюджет 

В межах 

кошторисних  

призначень 

Забезпечення  

спеціальним  

одягом та замісним 



взуттям 

3 

Придбання  ПММ, та 

забезпечення  іншими  товарами  

та  послугами 

Щороку Сільська рада 
Місцевий 

бюджет 

В межах 

кошторисних  

призначень 

Забезпечення  

безперебійного  

функцюювання  

місцевої  пожежної  

охорони. 

  ВСЬОГО:          

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                              Л.Ф.Шершень 

 


