
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту  Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій 

Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки 

№ 

з/п 

Найменування показника Одиниця  

виміру 

Вихідні  

дані на  

початок дії 

програми 

Етапи  виконання програми Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

(орієнтовні 

суми) 

I етап: II етап: 

 

2022 р. 

 

2023 р. 

 

2024 

р. 

 

2025 р. 

 

 

 

2026 р. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту (ЦЗ)  для захисту населення і території  

від надзвичайних ситуацій (НС) 

1.1 

 

Забезпечення готовності до дій мобільної оперативної  групи відділу з питань ЦЗ 

Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  - 16,0 20,0 - - 36,0 

Показники продукту:  

придбання приладів  спостереження  

шт. 2 - 1 1 - -  

Показники ефективності: 

середні витрати на придбання одиниці приладів  

спостереження 

тис.грн.  - 16,0 20,0 - -  

Показники якості:  

забезпечення готовності до дій мобільної оперативної  

групи 

%  - 90 100 - -  

2. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій 

2.1. Утримання  та обслуговування автоматичної системи оповіщення Alarm DTR 

Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 

Показники продукту:  

придбання скретч карток для роботи Alarm DTR  

шт. 60 12 12 12 12 12  

Показники ефективності: 

середні витрати на придбання скретч карток для роботи 

тис.грн.  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

 

Додаток 2  

до Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту 

населення і територій Коростенської міської територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки 



Alarm DTR 

 Показники якості:  

забезпечення вчасного оповіщення та інформування 

населення про загрозу і виникнення надзвичайних 

ситуацій 

%  100 100 100 100 100  

3. Створення та утримання місцевого матеріального резерву 

3.1 Створення та утримання місцевого матеріального резерву для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  50,0 55,0 58,0 62,0 65,0 290,0 

Показники продукту:  

придбання матеріального резерву  

шт. 340 140 50 50 50 50  

Показники ефективності: 

середні витрати на придбання матеріального резерву 

тис.грн.  0,4 1,1 1,2 1,2 1,3  

Показники якості:  

забезпечення оповіщення та інформування населення 

про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій 

%  100 100 100 100 100  

4. Здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях 

4.1 Організація підготовки та проведення  змагань громадського дитячого руху «Школа безпеки» 

Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Показники продукту:  

кількість учнів, які приймають участь в  змаганнях 

громадського дитячого руху «Школа безпеки» 

(розрахунок 13 команд  по 6 чол.) 

осіб 390 78 78 78 78 78  

Показники ефективності: 

середні витрати на одного учня 

тис.грн.  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Показники якості:  

забезпечення організації підготовки та проведення змагань 

громадського дитячого руху «Школа безпеки» 

%  100 100 100 100 100  

5. Інформаційне забезпечення питань цивільного захисту 

5.1 Придбання та виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

Показники продукту:  
придбання та виготовлення друкованих засобів наочної 

агітації, методичних посібників з питань цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності 

тис.шт. 10 2 2 2 2 2  

Показники ефективності: тис.грн.  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  



середні витрати на одиницю продукції 

 Показники якості:  

рівень інформаційного забезпечення питань цивільного 

захисту 

%  100 100 100 100 100  

5.2. Удосконалення та оснащення мережі консультаційних пунктів матеріалами з питань ЦЗ 

Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 135,0 

Показники продукту:  

придбання та виготовлення стендів цивільного захисту 

шт. 135 15 30 30 30 30  

Показники ефективності: 

середні витрати на одиницю продукції 

тис.грн.  1 1 1 1 1  

Показники якості:  

забезпечення удосконалення та оснащення мережі 

консультаційних пунктів матеріалами з питань ЦЗ 

%  100 100 100 100 100  

6. Пожежна безпека 

6.1 Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

 Показники продукту:  
придбання матеріалів (листівок) для проведення масово-

роз`яснювальної роботи на підприємствах, установах, 

організаціях та з населенням 

тис.шт. 10 2 2 2 2 2  

 Показники ефективності: 

середні витрати на придбання листівок 

тис.грн.  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

 Показники якості:  
рівень інформаційного забезпечення у сфері пожежної 

безпеки 

%  100 100 100 100 100  

6.2 Матеріально-технічне забезпечення готовності Коростенського РУ ГУДСНСУ області Житомирській області (РУ ГУДСНСУ в області) до виконання 

завдань за призначенням 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0 

 Показники продукту:  
придбання паливо-мастильних матеріалів 

тонн 30 6 6 6 6 6  

 Показники ефективності: 

середні витрати на придбання одиниці паливо-мастильних 

матеріалів 

тис.грн.  41,7 41,7 41,7 41,7 41,7  

 Показники якості:  
рівень забезпечення готовності Коростенського РУ 

ГУДСНСУ області Житомирській області (РУ ГУДСНСУ в 

%  100 100 100 100 100  



області) до виконання завдань за призначенням 

7. Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах 

7.1  Витрати на утримання Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді (МКРС) 
Показники затрат:  
обсяг видатків 

кількість штатних працівників 

 

тис.грн. 

чол. 

  

1785,6 

10 

 

1912,5 

10 

 

2047,1 

10 

 

2178,1 

10 

 

2311,2 

10 

 

10234,5 

Показники продукту:  

кількість врятованих та людей, кому надавалась 

допомога 

 

чол. 
250 50 50 50 50 50  

Показники ефективності: 

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці 

тис.грн.  178,6 191,3 204,7 217,8 231,1  

Показники якості:  
забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними 

підрозділами 

%  100 100 100 100 100  

7.2 Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

кількість штатних працівників 

кількість пляжів та зон відпочинку 

 

тис.грн. 

чол. 

шт. 

  

844,9 

10 

1 

 

1586,6 

10 

1 

 
1168,5 

10 

1 

 

634,2 

10 

1 

 
1339,1 

10 

1 

 

5573,3 

 Показники ефективності: 

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці 

тис.грн.  84,5 158,7 116,9 63,4 133,9  

 Показники якості:  
рівень забезпечення готовності Коростенської міської 

комунальної рятувальної служби на воді (МКРС) до 

виконання завдань за призначенням 

%  100 100 100 100 100  

7.3 Забезпечення проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення з дотримання правил безпеки на водних об’єктах 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 48,5 

 Показники продукту:  
придбання матеріалів (листівок, стендів) для проведення 

роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення з 

дотримання правил безпеки на водних об’єктах 

шт. 5025 1005 1005 1005 1005 1005  

 Показники якості:  
рівень інформаційного забезпечення у сфері дотримання 

правил безпеки на водних об’єктах 

%  100 100 100 100 100  

8. Забезпечення готовності запасного пункту управління міської ради «Скеля» до використання за призначенням 

8.1 Забезпечення готовності запасного пункту управління міської ради «Скеля» до використання за призначенням 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

 

тис.грн. 
  

529,6 

 

612,0 

 

632,9 

 

670,9 

 

732,4 

 

3177,8 



кількість штатних працівників 2 2 2 2 2 

 Показники ефективності: 

середні витрати на утримання однієї штатної одиниці 

  
264,8 306,0 316,5 335,5 366,2 

 

9. Посилення проти пожежного захисту та зміцнення матеріальної бази комунальних підприємств 

9.1 Обладнання приміщення хлораторної та складу зберігання балонів з хлором автоматичною системою раннього виявлення надзвичайних  ситуацій 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.   70,0    70,0 

 Показники продукту:  
придбання автоматичної система раннього виявлення НС   

комплект 1  1     

 Показники якості:  
забезпечення обладнанням приміщення хлораторної та складу 

зберігання балонів з хлором автоматичною системою 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій 

%   100     

9.2 Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання, протигазами працюючих ККП «Водоканал» 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  90,0     90,0 

 Показники продукту:  

придбання засобів індивідуального захисту органів дихання 

шт. 60 60      

 Показники якості:  
забезпечення засобами індивідуального захисту органів 

дихання, протигазами працюючих ККП «Водоканал» 

%  100      

9.3 Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання, протигазами населення що потрапляє до зони можливого хімічного забруднення 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

 

тис.грн. 
   

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

2000,0 

 Показники продукту:  

придбання засобів індивідуального захисту органів дихання 

 

шт. 
1328   

332 

 

332 

 

332 

 

332 

 

 Показники якості:  

забезпеченість населення що потрапляє до зони можливого 

хімічного забруднення 

 

% 
   

25 

 

50 

 

75 

 

100 

 

9.4 Обладнання пожежною сигналізацією об’єктів КВГП 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

 

тис.грн. 
   

60,0 

    

60,0 

 Показники продукту:  
придбання комплекту пожежної сигналізації 

 

комплект 
 

1 

  

1 

    

 Показники якості:  
забезпечення комплектом пожежної сигналізації об’єктів 

КВГП 

 

% 
   

100 

    

9.5                                  Облаштування системою протипожежного захисту гуртожитку по вул.. Маяковського,18 



 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.      383,7 383,7 

 Показники продукту:  
придбання системи протипожежного захисту 

 

комплект 
 

1 

     

1 

 

 Показники якості:  
забезпечення системою протипожежного захисту гуртожитку 

по вул.. Маяковського,18 

  

% 
      

100 

 

10. Інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 

10.1 Капітальний  ремонт дренажної системи захисної споруди № 20080 с. Воронево для відводу ґрунтових вод 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  - - 150,0 - - 150,0 

 Показники продукту:  
капітальний  ремонт дренажної системи захисної споруди № 

20080 с. Воронево 

об’єкт 1   1    

 Показники якості:  
готовність захисної споруди № 20080 до використання за 

призначенням  

%    100    

11. Посилення проти пожежного захисту та зміцнення матеріальної бази КНП «Коростенської ЦМЛКМР» 

11.1  Закупівля вогнегасників ВВК-1, ВВК-2, ВП-2 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  25,2 29,4 21,9 11,7 11,7 99,9 

 Показники продукту:  

придбання вогнегасників 

шт.  36 42 36 16 16  

 Показники якості: 

забезпечення вогнегасниками 

%  24 52 76 88 100  

11.2  Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання, протигазами персоналу 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 67,5 

 Показники продукту: 

придбання засобів індивідуального захисту органів дихання 

 

шт. 
  

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

 Показники якості: 

забезпечення засобами індивідуального захисту органів 

дихання, протигазами персоналу 

 

% 
  

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

100 

 

11.3 Обладнання будівель системою протипожежного захисту 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  2000,0 2000,0 2000,

0 
1000,0 1000,0 8000,0 

 Показники продукту: 

кількість будівель що обладнані системою 

одиниць  2 2 2 1 1  



 Показники якості:  
забезпечення обладнанням будівель системою 

протипожежного захисту  

 
% 

  

25 

 

50 

 

75 

 

87,5 

 

100 

 

11.4 Придбання медичного майна для місцевого матеріального резерву 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0 

 Показники продукту: 

відсоток від номенклатури резерву 

%  20 20 20 20 20  

 Показники якості: 
забезпечення медичним майном для місцевого матеріального 

резерву 

%  20 40 60 80 100  

12. Посилення проти пожежного захисту та зміцнення матеріальної бази КНП «ЦПМСД» КМР 

12.1 Капітальний ремонт внутрішнього пожежного водогону 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  300,0     300,0 

 Показники продукту:  
капітальний ремонт внутрішнього пожежного водогону 

об’єкт   1      

 Показники якості:  

забезпечення працездатності внутрішнього пожежного 

водогону  

%  100      

12.2 Обробка вогнезахисними засобами дерев’яних конструкцій будівель закладу 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.   50,0  50,0  100,0 

 Показники продукту:  

оброблено будівель відповідно до проекту  

 

одиниць 
   

1 

  

1 

  

 Показники якості:  

оброблено будівель  

%   50  100   

12.3 Встановлення системи протипожежного захисту та сигналізації 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.    500,0   500,0 

 Показники продукту:  

єдина система протипожежного захисту та сигналізації на 

комплекс згідно ПКД 

 

комплект 
    

1 

   

 Показники якості:  

забезпечення працездатною системою протипожежного 

захисту та сигналізації  

 

% 
    

100 

   

13. Посилення проти пожежного захисту стадіону «Спартак» 

13.1 Встановлення системи протипожежного захисту та сигналізації 



 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.   200,0    200,0 

 Показники продукту:  
єдина система протипожежного захисту та сигналізації на 

комплекс згідно ПКД 

 

комплект 
   

1 

    

 Показники якості:  
забезпечення працездатною системою протипожежного 

захисту та сигналізації 

%   100     

14. Посилення проти пожежного захисту Коростенської ДЮСШ 

 Встановлення системи протипожежного захисту та сигналізації 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  200,0     200,0 

 Показники продукту:  
єдина система протипожежного захисту та сигналізації на 

комплекс згідно ПКД 

 

комплект 
  

1 

     

 Показники якості:  
забезпечення працездатною системою протипожежного 

захисту та сигналізації 

%  100      

15. Забезпечення безпечних умов навчання та виховання учнів та вихованців закладів освіти 

15.1 Встановлення системи протипожежного захисту та сигналізації 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  33538,0 33538,0 33538,

0 
33538,0 33538,

0 
167690,0 

 Показники продукту:  

1800 грн за м2 

  18623 18623 1862

3 

18623 18623  

 Показники ефективності: виконано в рік % %  100 100 100 100 100  

 Показники якості: змонтовано на площі 93162 м2 % %  20 40 60 80 100  

15.2 Обробка вогнезахисними засобами дерев’яних конструкцій будівель закладу 

 Показники затрат:  
обсяг видатків 

тис.грн.  1748,3 1748,3 1748,

3 
1748,3 1748,3 8741,5 

 Показники продукту: 300 грн за м кв         

 Показники ефективності: оброблено м кв за рік м2  5827 5827 5827 5827 5827  

 Показники якості: оброблено з 29137 м кв  % %  20 40 60 80 100  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                  Андрій ОХРІМЧУК 

 


