
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

_Дев’ята сесія 

Друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"17» грудня__2021_р.   смт.Ємільчине №___1951____ 

 

Про внесення змін в комплексну 

Програму забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту 

населення і території Ємільчинської 

селищної ради від надзвичайних 

ситуацій на 2021-2025 роки 

 

 

 

            Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", 

статті 19 Кодексу цивільного захисту України з метою комплексного підходу до розв’язання 

проблем протипожежного захисту, техногенної безпеки, зміцнення технічної і ресурсної бази 

підрозділів державної пожежної охорони, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

               

1. Внести зміни в рішення другої сесії Ємільчинської селищної ради від 18 грудня 2020 року 

№33  " Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і території Ємільчинської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 

роки " виклавши розділ VIII в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з  

питань   соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради VIIІ скликання 

«Про внесення змін в комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки, захисту населення і території Ємільчинської селищної ради від надзвичайних 

ситуацій на 2021-2025 роки» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

3 24 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 
 

 
 

 



 Додаток 

Рішення 9сесії, першого пленарного 

засідання Ємільчинської селищної ради 

VIIІ скликання від 17.12. 2021р. № 

 

VIII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

виконання комплексної Програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Ємільчинської селищної ради 

 від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки 

 

№ Найменування завдання, заходів Суб’єкти виконання завдань, 

головний розпорядник 

коштів  

Назва 

бюджету 

2021 2022 2023 2024 2025 

І. Організація пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 

територій 

ЗА РОЗДІЛ:      

селищний      

інші 

джерела 

     

1.1. Проведення аналізу стану пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і 

територій в населених пунктах, на 

підприємствах, установах та організаціях 

комунальної власності та затвердження 

першочергових заходів з попередження 

або ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. Підготовка пропозицій щодо 

змін до Програми (при необхідності) 

Виконком селищної ради  селищний      

інші джерела      

1.2. Інформаційне забезпечення у сфері 

пожежної, техногенної безпеки, захисту 

населення і територій 

Виконком селищної ради селищний      

інші джерела      

1.3. Здійснення спільних заходів з 

відпрацювання населених пунктів району, 

у яких виникає велика кількість пожеж та 

гинуть люди з проведенням 

роз’яснювальної роботи за місцем 

проживання 

Виконком селищної ради селищний      

інші джерела      

не потребує фінансування 

не потребує фінансування 



№ Найменування завдання, заходів Суб’єкти виконання завдань, 

головний розпорядник 

коштів  

Назва 

бюджету 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.4. Організація та проведення у закладах 

загальної середньої шкільної, та 

дошкільної освіти Дня цивільного захисту, 

Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини. У 

випадку обмежень у проведенні заходів на 

базі навчально-виховних закладів 

використовувати онлайн-форми роботи з 

дітьми. 

Відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради  

селищний      

інші джерела      

1.5. Проходження навчання посадових осіб, 

діяльність яких пов’язана з організацією та 

проведенням заходів цивільного захисту та 

пожежною безпекою (згідно заявки на 

навчання) 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності  

селищний      

інші джерела      

1.6. Навчання непрацюючого населення правил 

пожежної безпеки, виготовлення листівок, 

плакатів, інформаційних щитів на 

протипожежну тематику 

Виконком селищної  селищний      

інші джерела      

1.7. Виготовлення інформаційно-довідкових 

куточків цивільного захисту для селищної 

ради та старостівських округів 

Виконком селищної ради  селищний      

інші джерела      

ІІ. Забезпечення пожежної безпеки ЗА РОЗДІЛ:      

селищний      

інші 

джерела 

     

2.1. Створення та забезпечення 

функціонування підрозділів місцевої 

пожежної охорони або придбання 

пожежної мотопомпи та ємностей для 

підвезення води на гасіння пожежі 

Виконком селищної ради селищний      

інші джерела      

не потребує фінансування 

в межах фінансових можливостей 

 

в межах фінансових можливостей 

в межах фінансових можливостей 

в межах фінансових можливостей 

 

в межах фінансових можливостей 

 



№ Найменування завдання, заходів Суб’єкти виконання завдань, 

головний розпорядник 

коштів  

Назва 

бюджету 

2021 2022 2023 2024 2025 

2.2. Підвищення вогнестійкості будинків і 

споруд, шляхів евакуації закладів освіти, 

культури, медичних закладів, інших 

об`єктів комунальної власності  

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

2.3. Обладнання об’єктів з масовим 

перебуванням людей автоматичною 

пожежною сигналізацією (обслуговування 

автоматичної пожежної сигналізації). 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

2.4. Придбання та обслуговування первинних 

засобів пожежогасіння 

Виконком селищної ради. 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

2.5. Приведення до норм та утримання у 

відповідності до Правил пожежної безпеки  

систем опалення (в першу чергу пічного 

опалення) 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

2.6. Приведення до норм та утримання у 

відповідністі до Правил пожежної безпеки  

електроустаткування  (в тому числі 

заземлення, блискавкозахист) 

Виконком селищної ради 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

2.7. Приведення у робочий стан та утримання 

зовнішніх джерел протипожежного 

водопостачання 

 

Виконком селищної ради. 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

III. Захист населення і територій ЗА РОЗДІЛ:      

селищний      

інші 

джерела 

     

в межах фінансових можливостей 

в межах фінансових можливостей 

 

в межах фінансових можливостей 

 

в межах фінансових можливостей 

 

в межах фінансових можливостей 

 



№ Найменування завдання, заходів Суб’єкти виконання завдань, 

головний розпорядник 

коштів  

Назва 

бюджету 

2021 2022 2023 2024 2025 

3.1. Забезпечення безпеки перебування людей 

на водних об’єктах. Визначення та 

облаштування місць масового відпочинку 

людей на водних 

об'єктах 

Виконком селищної ради селищний      

інші джерела      

3.2. Створення автоматизованої системи 

оповіщення цивільного захисту селищної 

ради 

Виконком селищної ради селищний      

інші джерела      

3.3. Створення та утримання селищного та 

об'єктових матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру 

Виконком селищної ради 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

3.4. Ремонт систем життєзабезпечення, 

приведення у готовність до використання 

за призначенням протирадіаційних 

укриттів (ПРУ) 

 

Виконком селищної ради 

Керівники організацій, 

установ, суб’єктів 

господарювання 

комунальної власності 

селищний      

інші джерела      

 Всього за Програмою: ВСЬОГО:      

селищний      

інші 

джерела 

     

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                               Інна ОCТАПЧУК 

 

 

в межах фінансових можливостей 

в межах фінансових можливостей 

в межах фінансових можливостей 

 

в межах фінансових можливостей 

 


