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На виконання рішення виконавчого комітету «Про запровадження Порядку 

розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм» від 

16.11.2016 р. № 543, керуючись пп.1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської  міської ради 

 

Р І Ш А Є: 

 

         1. Погодити «Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки, 

захисту населення і територій  Коростенської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки» (додається). 

 

         2. Винести «Програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки, 

захисту населення і територій  Коростенської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки» на розгляд чергової сесії міської ради. 

 

Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО 

 Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

 Начальник фінансового управління 

Людмила БАРДОВСЬКА 

 Начальник управління економіки 

Володимир СТУЖУК 

 Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

 Начальник відділу з питань цивільного захисту 

Олег БОШАКОВ 

  

 

 

 

Про погодження «Програми забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки, захисту 

населення і територій  Коростенської міської 

територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій на 2022-2026 роки» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

ПРОГРАМА  

забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій  

Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 

2022-2026 роки 

 

1. Загальна характеристика Програми. 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

- 

3.  Розробник програми Відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

4. Співрозробники програми Коростенське  районне управління 

ГУДСНС України у Житомирській 

області 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської 

міської ради 

6. Учасники програми Коростенське районне 

управління ГУДСНС України у 

Житомирській області,  

Коростенська міська комунальна 

рятувальна служба на воді,  

Коростенські курси III категорії 

навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Житомирської області, 

комунальні підприємства, установи,  

організації міської ради 

7. Термін реалізації програми 2022 - 2026 роки   

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

I етап   - 2022- 2024 роки  

II етап  - 2025 -2026 роки  

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні  

програми 

Кошти міського бюджету 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

тис. грн.: 

 

9.1 коштів міського бюджету 211 515,2 тис. грн. 



 

9.2 кошти інших джерел - 

 

2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Проблема полягає в необхідності забезпечення належного рівня захисту 

населення і територій Коростенської міської територіальної громади від ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного 

характеру, ефективного реагування на надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію 

їх наслідків. 

Виходячи з аналізу техногенного та природного становища, прогнозованими 

надзвичайними ситуаціями (подіями) можуть бути: 

аварії на хімічно небезпечному об`єкті Коростенський КП «Водоканал» з 

викидом (загрозою викиду) в оточуюче середовище небезпечних хімічних 

речовин; 

пожежі, вибухи на вибухо-пожежонебезпечних підприємствах, будівлях та 

спорудах житлового та нежитлового призначення; 

прорив греблі на р.Уж з утворенням хвилі прориву та затопленням 

прибережних територій;  

підтоплення окремих об’єктів та територій Коростенської міської 

територіальної громади внаслідок сніготанення та зливових дощів; 

руйнування будівель та споруд внаслідок їх старіння або під впливом інших 

несприятливих факторів; 

аварії на системах життєзабезпечення (енерго-, тепло-, газо-, водопостачання 

та водовідведення); 

надзвичайні ситуації, спричинені небезпечними метеорологічними явищами 

(сильний вітер, включаючи шквали та смерчі, хуртовина, налипання мокрого 

снігу, сильна ожеледь та ін.); 

групові (масові) спалахи інфекційних захворювань людей, включаючи 

епідемії. 

Всі прогнозовані надзвичайні ситуації (події) обумовлюють необхідність 

оперативного прийняття управлінських рішень на залучення сил та засобів, 

зусилля яких буде спрямоване на захист населення і територій від їх наслідків і 

полягатиме в: 

розробці та реалізації комплексу організаційних, інженерно-технічних та 

інших заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

(подій);  

забезпеченні постійної готовності органів управління та сил цивільного 

захисту Коростенської міської територіальної громади до реагування на 

надзвичайні ситуації (події) та ліквідацію їх наслідків; 

створення резервів матеріальних засобів, необхідних для запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій (подій), забезпечення робіт по ліквідації їх 

наслідків, життєзабезпечення постраждалого населення; 

підтримання в готовності системи централізованого оповіщення населення 

про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та 

інформування про стан наявної обстановки; 



організацію та здійснення підготовки керівного складу органів управління 

та сил, інших фахівців у сфері цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій (подій), навчання їх способам захисту в разі виникнення надзвичайних, 

несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.  

Реальність існуючої проблеми підтверджує і статистика щодо виникнення на 

території міста та міської територіальної громади надзвичайних подій. 

      Залишається гострою проблема пожежної безпеки.  

       У місті Коростені за період з 2018 по 2021 роки виникло 743 пожежі під час 

яких загинуло 16 осіб та 14 осіб травмовано, матеріальних збитків завдано на 

суму 12 млн. 408 тис.563 грн.  

       На території Коростенської міської територіальної громади виникло 340 

пожеж під час яких загинуло 8 осіб та травмувалося 4 особи, матеріальних збитків 

завдано на суму 4 млн. 313 тис.438 грн.  

Кількість пожеж та їх наслідки свідчать про необхідність посилення 

протипожежного захисту міської територіальної громади.  

Залишається актуальною проблема забезпечення безпеки людей на водних 

об’єктах. Протягом: 

2018 року внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 3 особи,  

2019 року внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 3 особи, 

2020 року внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 6 осіб,  

2021 року внаслідок нещасних випадків на воді загинуло 4 особи, 

Протягом 2019-2021років водолазна група КМРС на воді для підняття тіл 

загиблих та надання допомоги поліції виїздила в інші населені пункти чотири 

рази.  

Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і 

територій Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій на 2022-2026 роки (надалі – Програма) розроблена для виконання 

повноважень органами місцевого самоврядування, визначених частиною 2 статті 

19 Кодексу цивільного захисту України. 
 

3. Визначення мети Програми. 
Метою Програми є реалізація державної політики у сфері забезпечення 

захисту населення і територій міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня 

безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, виконання заходів з 

попередження нещасних випадків на водних об’єктах.  

Реалізація передбачених заходів в Програмі дозволить: 

зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій (подій), їх негативний 

вплив на населення міської територіальної громади; 

підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації (події). зокрема 

пожежі; 

підвищити рівень обізнаності населення у сфері цивільного захисту, 

запобігти виникненню надзвичайних подій на водних об’єктах; 

зменшити кількість постраждалого населення та загибелі людей. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування. 



Заходи Програми спрямовані на реалізацію державної політики у сфері 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від 

небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного 

та воєнного характеру, забезпечення безпеки перебування людей на водних 

об’єктах. 

Для виконання завдань, передбачених у Програмі, органами управління та 

силами ланки Коростенської міської територіальної громади територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області 

виконуватиметься наступний комплекс системних  програмних завдань: 

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (подій); 

забезпечення пожежної безпеки; 

забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах. 

Виконання зазначеного комплексу системних програмних завдань 

здійснюватиметься шляхом реалізації наступних заходів: 

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до 

виконання завдань за призначенням; 

підвищення ефективності функціонування системи захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій (подій); 

забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про 

загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій (подій); 

моніторинг та прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій 

(подій); 

своєчасне реагування для упередження негативного впливу та ліквідації 

наслідків від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного 

характеру; 

визначення потреб і пріоритетів в організації техногенної безпеки, 

протипожежного захисту суб’єктів господарювання;  

накопичення та утримання місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах; 

підвищення рівня обізнаності населення щодо техногенної та пожежної 

безпеки на виробництві та за місцем проживання, правил поведінки на воді;  

інформаційне забезпечення заходів цивільного захисту;  

сприяння в матеріально-технічному забезпеченні підрозділів Коростенського 

районного управління ГУДСНС України у Житомирській області, підвищення 

рівня їх оперативної готовності.  

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України забезпечення реалізації 

Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших 

джерел фінансування, не заборонених законодавством.  

       Виконання повноважень, пов’язаних із забезпеченням техногенної та 

пожежної безпеки, захистом населення і територій Коростенської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій (подій), попередження та 

реагування на них потребує фінансового забезпечення за рахунок коштів міського 

бюджету та суб’єктів господарювання, всього  - 211 515,2 тис. грн.: 

2022 рік міський бюджет: 41 882,1 тис. грн.; 

2023 рік міський бюджет: 43 543,9 тис. грн.; 



2024 рік міський бюджет: 42 611,4 тис. грн.; 

2025-2026 роки міський бюджет: 83 477,8 тис. грн. 

Кошти на виконання Програми по роках будуть передбачені в міському 

бюджетів межах фінансових можливостей.  

 

 

5. Строки та етапи  виконання Програми. 
Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2022-2026 

років, у два етапи:  

I етап   - 2022- 2024 роки;  

II етап  - 2025 -2026 роки.  

 

6. Напрямки діяльності  та заходи Програми. 
Напрямки діяльності та заходи Програми наведені в додатку 2. 

 

7. Результативні показники Програми. 
Ресурсне забезпечення Програми: 

 тис. гривень 

Орієнтовний обсяг 

коштів, які 

пропонуються 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми 

 
Усього 

витрат 

на 

виконання 

програми 

I 

 

II 

 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік - 

2026 рік 

1 2 3 4 6 7 

Обсяг ресурсів,  

усього, у тому 

числі: 

41882,1 43543,9 42611,4 83477,8 211515,2 

державний бюджет - - - - 

 

- 

місцевий бюджет 41882,1 43543,9 42611,4 83477,8 211515,2 

кошти не 

бюджетних джерел 

- - - - 

 

- 

 

   Результативні показники Програми наведені в додатку 1. 

 

 

8. Організація  виконання та контролю за виконанням Програми. 

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми 
здійснюється виконавчим комітетом Коростенської міської ради та 
відповідальним виконавцем - відділом з питань цивільного захисту виконавчого 

комітету міської ради. 
Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради 

здійснює контроль за реалізацією заходів співвиконавцями Програми. 
Співвиконавці Програми:  



 Коростенське районне  управління ГУДСНС України у Житомирській 

області; 

 Коростенська міська комунальна рятувальна служба на воді; 

 Коростенські курси III категорії навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області; 

 комунальні підприємства, установи, організації міської ради. 

Відповідальні виконавці для здійснення моніторингу Програми до 15 липня  

та 15 січня, а також  по закінченню етапів виконання Програми та виконання 

Програми в цілому подають управлінню економіки виконавчого комітету міської 

ради інформацію про стан та результати виконання Програми.  

Відділом з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради 

готується: 

 щорічний звіт виконання етапів Програми. Після закінчення терміну  

реалізації  кожного етапу Програми, у місячний термін надає управлінню 

економіки виконавчого комітету міської ради підсумковий звіт про 

виконання відповідного етапу; 

 щорічний звіт про виконання  кожного етапу Програми виноситься на 

розгляд  постійної комісії міської ради, на яку покладений контроль за її 

виконанням; 

 після закінчення терміну  реалізації Програми у місячний термін надає  

підсумковий звіт про її виконання управлінню економіки виконавчого 

комітету міської. 

Підсумковий звіт про виконання Програми вноситься на розгляд виконавчого 

комітету міської ради та міської ради. 

Щорічний звіт виконання відповідного етапу Програми, а також підсумковий 

розміщується на офіційному сайті міської ради у місячний  після закінчення етапу 

або Програми. 

 

 

  

Керуючий справами виконкому                                          Андрій ОХРІМЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


