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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. Затвердити комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 

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

роки (далі – Програма), яка додається. 

 

2. Виконкому селищної ради забезпечити оперативне подання виконавчому комітету селищної 

ради інформації, необхідної для виконання заходів Програми. 

3. Фінансовому відділу селищної ради щороку передбачати у межах фінансових можливостей 

кошти для фінансування заходів зазначеної Програми. 

 

4. Виконавцям заходів Програми щороку до 1 березня інформувати селищну раду про 

виконання заходів Програми за попередній рік. 

 

5. Визнати таким , що втратило чинність рішення селищної ради від 13.04.2018 року №249 

"Про Програму забезпечення пожежної безпеки Ємільчинської селищної ради на 2018-2020 

роки" 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з  питань   

соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 

Про комплексну Програму 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту 

населення і території Ємільчинської 

селищної ради від надзвичайних 

ситуацій на 2021-2025 роки  

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

2 сесії Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і території Ємільчинської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2021 – 

2025 роки» 
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Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 
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ПАСПОРТ 

 ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА 2021-2025 РІК (ДАЛІ – ПРОГРАМА) 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ємільчинська селищна рада 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу самоврядування 

про розроблення 

Програми 

Рішення виконавчого комітету Ємільчинської 

селищної ради від ____ грудня 2020 року №____ 

3. Розробник Програми Виконком Ємільчинської селищної ради 

4. Співрозробник 

програми 

Ємільчинський районний сектор Управління ДСНС 

України в Житомирській області 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконком селищної ради, Ємільчинський районний 

сектор Управління ДСНС України в Житомирській 

області 

6. Учасники Програми Ємільчинський районний сектор Управління ДСНС 

України в Житомирській області, відділ культури і 

туризму селищної ради, відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, комунальні підприємства та 

установи селищної ради 

7. Термін реалізації 

Програми 

2021-2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Кошти державного, обласного та селищного 

бюджетів, інші кошти, які не заборонені 

законодавством 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для 

реалізації Програми, 

усього 

Виходячи з фінансових можливостей 



 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, 

захисту населення і територій Ємільчинської селищної ради від надзвичайних 

ситуацій на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення 

реалізації в громаді Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 “Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту”. 

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до 

повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту 

належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також 

розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм у цій сфері, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

Особливості фізико-географічних умов на території Ємільчинської 

селищної ради, наявність  промисловості, у тому числі з небезпечними видами 

виробництва, значної кількості транспортних комунікацій, а також стан 

виробничого, житлово-комунального фонду і водопровідно-каналізаційного 

господарства та рівень соціально-економічного розвитку в цілому створюють 

постійно високий рівень техногенної і природної небезпеки. 

Крім того, у зв’язку із збройною агресією Росії на Донбасі та окупацією 

Автономної республіки Крим, міста Севастополя, захопленням незаконно 

створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за 

підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації частини 

територій Донецької і Луганської областей з можливою загрозою захоплення 

інших територій України є загроза виникнення надзвичайних ситуацій 

соціального та воєнного характеру. 

Громада за показниками техногенного та природного навантаження 

належить до регіонів з високим ступенем ризику виникнення аварій і катастроф. 

Цей ризик постійно збільшується, враховуючи те, що рівень зносу обладнання 

більшості підприємств, комунальних та енергозабезпечуючих систем населених 

пунктів наближається до критичного. Крім того, упродовж останніх років 

громада потрапляє в зони природних надзвичайних ситуацій. 

На території громади розташовано дев'ять потенційно небезпечних місць 

зберігання непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин, 

загальною вагою біля    8,1 тонн. 

Для успішної ліквідації пожеж у населених пунктах має безвідмовно діяти 

мережа протипожежного водопостачання - пожежні гідранти, пожежні водойми, 

водонапірні вежі, які перебувають на балансі селищної ради, підприємств, 

установ. У той же час, значна частина, пожежних водоймищ, залишаються у 

непридатному для використання за призначенням, стані. 

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість 

надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до 



 

збільшення та зростання їх інтенсивності. 

Щороку загострюється ситуація з пожежами в лісах, на торфополях у 

період встановлення сухої спекотної погоди. Попереджувальні, профілактичні 

заходи із запобігання таких пожеж проводяться щороку. Однак через необережне 

поводження населення з вогнем, в екосистемах області цього року виникло 1,9 

тис. пожеж загальною площею понад 46 тис. га. Дві пожежі в екосистемах 

переросли у надзвичайні ситуації до ліквідації яких, окрім місцевих сил і засобів, 

залучалися авіація ДСНС України, підрозділи ДСНС дев’яти областей України. 

Значних фізичних і матеріальних затрат можна було б уникнути при умові 

дотримання правил пожежної безпеки усіма причетними до цієї проблеми 

(органи місцевого самоврядування, торфо, лісогосподарські підприємства, 

населення). 

Залишається незадовільним стан пожежної безпеки в сільській місцевості, 

де щороку виникає до 60 % пожеж від їх загальної кількості, а підрозділів 

місцевої пожежної охорони в громаді не створено  

Ємільчинська територіальна громада складається з 72 населених пунктів. 

Територія селищної ради обслуговується 18 ДПРЧ, що знаходиться в смт. 

Ємільчине. Частина населених пунктів знаходиться на значній відстані від місця 

базування державної пожежної рятувальної частини, тільки у 40 відсотків 

населених пунктів громади, наявні підрозділи державної пожежної охорони 

забезпечують прибуття до місця виклику у термін, що не перевищує 20 хвилин. 

Не повною мірою забезпечується безпека перебування людей на водних 

об’єктах. Робота з визначення та належного облаштування місць масового 

відпочинку людей на воді не проводилася. Не визначені та відповідно не 

обладнані місця відпочинку на воді, а трагедії, як правило, трапляються в місцях 

стихійного відпочинку. 

Недостатньо вживаються заходи щодо влаштування автоматизованими 

системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у разі їх виникнення; 

Основною метою Програми буде забезпечення захисту населення і 

територій, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної 

небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від 

пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання 

зазначених проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок коштів 

державного, обласного та селищного бюджетів, інших джерел, не заборонених 

законодавством. Прогнозовані обсяги фінансування для вирішення заходів, 

передбачених Програмою, визначаються виходячи з фінансових можливостей. 

У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, захисту 



 

населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою частиною 

національної безпеки, вони потребують здійснення першочергових заходів, на 

виконання яких розроблена ця Програма. 

II. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і території селищної 

ради, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів з 

масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня 

протипожежного захисту, проведення розмінування територій, створення 

сприятливих умов для реалізації державної політики у сфер; пожежної, 

техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання зазначених 

проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

III. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Першочерговими завданнями Програми є: 

створення в громаді системи забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

забезпечення протипожежного захисту об’єктів всіх форм власності, 

забезпечення їх техногенної безпеки, запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах; 

підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил 

пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем проживання, 

правил поведінки на воді, активного залучення до цієї роботи засобів масової 

інформації; 

визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту 

об’єктів всіх форм власності області, забезпечення їх техногенної безпеки; 

приведення у готовність наявного фонду захисних споруд, 

створення, накопичення та місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на 

забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту бюджетних 

коштів і державних ресурсів. 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, 

спрямованих на забезпечення пожежно та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій мають бути: 

забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності території 

громади, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування 



 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій; 

своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення персоналу 

об’єктів та населення у разі їх виникнення; 

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, пов'язаних 

з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян та створення 

сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу 

негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє природне середовище; 

виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки; 

створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, 

технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на 

об'єктах підвищеної небезпеки; 

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також 

суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів 

економіки тощо; 

визначення та належне утримання місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах громади, забезпечення безпеки перебування людей на них; 

зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах 

громади, запобігання загибелі та травмування людей, економічних втрат та 

матеріальних збитків; 

своєчасне виявлення пожеж, оповіщення про них людей та підрозділів 

пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем 

протипожежної автоматики; 

зведення до мінімуму часу прибуття пожежних підрозділів до місця 

імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у 

містах та сільській місцевості; 

створення місцевої та добровільної пожежної охорони, що сприятиме у 

створенні умов для розширення зон обслуговування таких підрозділів; 

своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей і з верхніх 

поверхів багатоповерхових будинків, забезпечення наявності необхідної 

кількості та справність джерел протипожежного водопостачання; 

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх 

успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від 

пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і 

штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання; 

покращення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно- 

рятувальних підрозділів; 

підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 



 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та селищного 

бюджетів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, визначені виходячи із фінансових можливостей. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів 

селищного бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються 

для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання 

окремих заходів та в цілому, передбачених Програмою. 

VI. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених цією 

Програмою та здійснення контролю за її виконанням покладається на комісію 

селищної ради з  питань   соціально-економічного   розвитку, промисловості, 

підприємництва та    житлово-комунального  господарства 

VII. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу створити в громаді систему 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій, поліпшити протипожежний захист об’єктів всіх 

форм власності, стан їх техногенної безпеки, зменшити кількість пожеж, аварій, 

надзвичайних ситуацій, пригод на воді та загибелі людей на них, покращити стан 

матеріально технічного забезпечення наявних пожежно-рятувальних підрозділів  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Найменування 

показника 

Значення показника за 

роками 
Найменування заходу 

Головні виконавці, 

розпорядники коштів 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

обласний, 

районний, 

міський інші) 

Прогнозо-

ваний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

У тому числі за роками 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  2021 2022 2023 2024 2025     2021 2022 2023 2024 2025 

І. Організаційні заходи 

1.Організаційне 

забезпечення у 

сфері пожежної 

та техногенної 

безпеки, захисту 

населення і 

територій 

      Провести аналіз стану 

пожежної та техногенної 

безпеки, захисту 

населення і територій в 

населених пунктах, на 

підприємствах, установах 

та  організаціях 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації 

Не потребує 

фінансування 
      

      За результатами аналізу 

розробити селищну 

програму, спрямовану на 

підвищення пожежної та 

техногенної безпеки, 

захисту населення і 

територій 

Виконком 

Ємільчинської 

селищної ради 

Не потребує 

фінансування 
      

      Проводити навчання 

керівного складу і 

фахівців з питань 

цивільного захисту та 

пожежної  безпеки,  

працюючого та 

непрацюючого населення 

діям у надзвичайних 

ситуаціях 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації  

 

За рахунок 

коштів, 

передбачених 

для утримання 

відповідних 

органів,  

коштів 

підприємств, 

установ, 

організацій  

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Залучати навчально-

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Житомирської області до 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації, 

навчально-методичний 

центр цивільного 

За рахунок 

коштів, 

передбачених 

для утримання 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  2021 2022 2023 2024 2025     2021 2022 2023 2024 2025 

функціонального 

навчання керівного 

складу суб'єктів 

господарювання та 

фахівців  селищної ради, 

діяльність яких пов'язана 

з організацією  і 

здійсненням заходів з 

питань цивільного 

захисту та забезпечення 

методичного супроводу 

практичної підготовки, 

що проводяться 

суб'єктами 

господарювання для 

підготовки у сфері 

цивільного захисту. 

З метою спеціальної 

підготовки  з пожежної 

безпеки залучати 

навчальний пункт 

аварійно-рятувального 

загону УДСНС України у 

Житомирській області 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Житомирської області, 

навчальний пункт 

аварійно-рятувального 

загону спеціального 

призначення 

управління ДСНС 

України у 

Житомирській області 

відповідних 

органів,  

коштів 

підприємств, 

установ, 

організацій 

      Щороку утворювати 

оперативні штаби з 

координації дій з гасіння 

пожеж на торфовищах, у 

лісах, здійснювати 

спільні розрахунки 

необхідної кількості сил 

та засобів для ліквідації 

осередків пожеж, 

недопущення нових 

 

Виконком селищної 

ради. ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп», ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп АПК» 

Не потребує 

фінансування 

  

ІІ. Пожежна безпека 

Забезпечення 

протипожежного 

захисту 

житлових 

      

Здійснювати 

вогнезахисну обробку 

дерев’яних конструкцій 

горищних приміщень 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації  

Селищний 

бюджет, 

власні кошти 

підприємств, 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  2021 2022 2023 2024 2025     2021 2022 2023 2024 2025 

будинків та 

споруд 

будинків та споруд 

шляхом обробляння їх 

вогнезахисними засобами 

об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

установ, 

організацій 

      

Привести у робочий стан 

димові і вентиляційні 

канали та здійснювати їх 

подальше обслуговування 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації  

об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

Селищний 

бюджет, 

власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      

Підтримувати в 

належному 

протипожежному стані 

підвальні приміщення, 

горища, сходові клітки 

житлових будинків, 

вживати заходів щодо їх 

закриття для обмеження 

доступу сторонніх осіб 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації  

об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

Селищний 

бюджет, 

власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

Впровадження  

систем 

протипожежного 

захисту на 

об’єктах з 

постійним або 

тимчасовим 

перебуванням на 

них людей: 

      Забезпечити 

функціонування систем 

протипожежного захисту 

та передачу сигналів 

пожежної тривоги на 

пульт централізованого 

пожежного 

спостереження 

Відділ освіти, молоді 

та спорту, відділ 

культури та туризму, 

КНП «Ємільчинська 

лікарня», КНП 

«Ємільчинський 

ЦПМСД» 

Власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

Забезпечення 

протипожежного 

захисту в 

екосистемах 

      Розробити та затвердити 

плани залучення сил і 

засобів на випадок  

великих пожеж у лісах, на 

торфовищах, 

сільгоспугіддях, особливо     

важливих    об’єктах. 

Забезпечити безумовне 

виділення транспортних 

засобів, спеціальної 

техніки та людських 

ресурсів для гасіння 

Виконком селищної 

ради. ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп», ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп АПК», 

Ємільчинський 

Районний сектор 

УДСНС в 

Житомирській області 

Селищний 

бюджет, 

власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  2021 2022 2023 2024 2025     2021 2022 2023 2024 2025 

великих  та складних 

пожеж,  створити запаси 

пально-мастильних 

матеріалів, вогнегасних 

речовин та засобів 

пожежогасіння 

      Укомплектувати лісові 

пожежні станції   та   

лісництва  пожежно-

технічним  озброєнням, 

довести до штатної 

чисельності бойові 

розрахунки 

 

ДП «Ємільчинський 

лісгосп», ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп АПК» 

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Протягом весняно-

літнього    

пожежонебезпечного 

періоду забезпечити в 

підвідомчих лісових та 

торф’яних масивах 

дотримання  

протипожежних правил, 

організувати цілодобове 

чергування працівників 

лісової охорони та 

пожежних формувань, 

створити запаси пально-

мастильних матеріалів, 

вогнегасних речовин та 

засобів пожежогасіння 

«Ємільчинський 

лісгосп», ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп АПК" 

 

 

 

 

 

Власні кошти 

підприємств,  

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Проводити патрулювання 

лісових масивів у місцях 

найбільш можливого 

виникнення осередків 

пожеж 

ДП «Ємільчинський 

лісгосп», ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп АПК» 

Власні кошти 

установ 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Забезпечити в лісових 

масивах перекриття 

позапланових доріг та 

встановлення шлагбаумів  

ДП «Ємільчинський 

лісгосп», ДП 

«Ємільчинський 

лісгосп АПК»" 

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  2021 2022 2023 2024 2025     2021 2022 2023 2024 2025 

Забезпечення 

протипожежного 

водопостачання 

      Забезпечити будівництво 

та приведення у робочий 

стан протипожежне 

водопостачання, 

сільських населених 

пунктів (пожежні 

гідранти, пожежні 

водойми,) та здійснення 

комплексу заходів щодо 

приведення їх у 

відповідність до вимог 

нормативно-правових 

актів 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації, 

КП «Водоканал»  

 

Селищний 

бюджет, 

 власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

Розвиток 

матеріально-

технічної бази 

оперативно-

рятувальної 

служби 

цивільного 

захисту  

      Матеріально-технічне 

забезпечення пожежно-

рятувальних підрозділів 

області (придбання 

пожежної, спеціальної, 

аварійно-рятувальної та 

оперативної техніки, 

пожежно-рятувального 

обладнання, пально-

мастильних матеріалів, 

засобів захисту органів 

дихання та запчастин до 

них, майна радіаційного, 

хімічного та 

бактеріологічного 

захисту, речового майна, 

засобів зв’язку, 

телекомунікаційне та 

цифрове обладнання 

зв’язку, комп’ютерної 

техніки, програмного 

забезпечення, запчастин, 

обладнання; придбання 

спортивно-тренажерне 

обладнання та інвентар; 

виготовлення проектної 

документації; 

будівництво пожежних 

Виконком селищної 

ради, Управління 

ДСНС України у 

Житомирській області  

Державний, 

обласний, 

селищний 

бюджети, 

інші не 

заборонені 

законодавст-

вом джерела 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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депо; придбання 

будівельних матеріалів та 

матеріалів для 

проведення ремонтних 

робіт; придбання 

опалювальне обладнання 

та тверде паливо; оплата 

за проведення 

капітальних та поточних 

ремонтних робіт 

будівель, обладнання та 

техніки; придбання 

предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю; 

оплата послуг, придбання 

обладнання і предметів 

довгострокового 

користування) 

Утворення та 

забезпечення 

функціонування 

підрозділів 

місцевої 

пожежної 

охорони  

 

      Забезпечення у 

кожному населеному 

пункті області 

гарантованого рівня 

пожежної безпеки 

Виконавчий комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет, 

інші 

джерела 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей

  

Виходячи з фінансових 

можливостей 

Інформаційне 

забезпечення у 

сфері пожежної, 

техногенної  

безпеки, захисту 

населення і 

територій 

      Здійснювати спільні 

заходи з відпрацювання 

населених пунктів, у яких 

виникає велика кількість 

пожеж та гинуть люди з 

проведенням 

роз’яснювальної роботи 

за місцем проживання 

Виконком селищної 

ради, Ємільчинський 

сектор УДСНС в 

Житомирській області 

Ємільчинське 

відділення Новоград-

Волинського відділу 

НП Житомирської 

області 

 

 

 

 

  

 

Не потребує 

фінансування 
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      Організовувати та 

проводити у закладах 

загальної середньої, 

професійної (професійно-

технічної) та дошкільної 

освіти День цивільного 

захисту, Тиждень знань з 

основ безпеки 

життєдіяльності, 

Тиждень безпеки дитини. 

У випадку обмежень у 

проведенні заходів на базі 

навчально-виховних 

закладів використовувати 

онлайн-форми роботи з 

дітьми  

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Не потребує 

фінансування 

  

      Виготовити плакати, 

листівки, тексти 

застережень та звернень 

до населення з  

інструкціями (порадами) 

з питань безпеки 

життєдіяльності та 

рекомендаціями щодо 

порядку дій у випадку 

виникнення пожежі, 

надзвичайної ситуації. 

 

Забезпечити  розміщення 

їх у житлових будинках, , 

коридорах, соціальних, 

комунальних, медичних, 

освітніх установах.  

 

Забезпечити розміщення 

відповідної інформації 

для населення з питань 

навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях  

на офіційних веб-

ресурсах, сторінках у 

Виконком селищної 

ради підприємства, 

установи, організації  

 

Селищний 

бюджет, 

власні кошти 

підприємств, 

установ 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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соцмережах, а також 

через сучасні 

інформаційні канали 

оприлюднення 

інформації та новин 

ІІІ. Техногенна безпека 

Покращення 

стану 

захищеності 

об’єктів 

підвищеної 

небезпеки 

      Влаштувати 

автоматизовані системи  

раннього виявлення 

загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у 

разі їх виникнення 

Керівники об’єктів 

підвищеної небезпеки  

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

Забезпечення 

населення 

засобами  

індивідуального 

захисту органів 

дихання  

      Забезпечення 

непрацюючого 

населення, яке проживає в 

прогнозованій зоні 

хімічного забруднення,  

промисловими засобами  

захисту органів дихання 

від небезпечних хімічних 

речовин 

Виконком селищної 

ради 

Обласний 

бюджет, 

селищний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Забезпечення засобами 

індивідуального захисту 

органів дихання  від 

бойових отруйних 

речовин непрацюючого 

населення,  яке проживає 

в містах, віднесених до 

груп з цивільного захисту 

та  в зонах можливого 

хімічного забруднення 

Житомирської області 

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

Виконком селищної 

ради 

 

 

 

Державний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

ІV. Захист населення і територій 

Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

      Збір вивезення та 

утилізація непридатних 

для використання 

хімічних засобів захисту 

рослин 

Виконком селищної 

ради 

Державний, 

селищний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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техногенного та 

природного 

характеру 

      Забезпечення безпеки 

перебування людей на 

водних об’єктах області. 

Визначення  та 

облаштування місць 

масового відпочинку 

людей на водних об’єктах 

Виконком селищної 

ради 

Селищний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Реконструкція 

(модернізація) існуючої 

системи оповіщення та 

створення на її базі 

територіальної та 

місцевих 

автоматизованих систем 

централізованого 

оповіщення 

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, 

виконком селищної 

ради 

Державний 

бюджет, 

обласний 

бюджет, 

селищний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Здійснення 

експлуатаційно-

технічного 

обслуговування 

апаратури та інших 

технічних засобів 

оповіщення і зв'язку 

цивільного захисту 

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, 

виконком селищної 

ради 

Державний 

бюджет, 

обласний 

бюджет, 

селищний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Створення, накопичення 

та збереження місцевого  

матеріального резерву 

для запобігання і 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Виконком селищної 

ради  

Селищний 

бюджет  

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

      Забезпечення голови та 

членів селищної  комісії 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій спеціальним 

робочим одягом та 

засобами захисту органів 

дихання та шкіри 

Виконавчий комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 

 



 

IX. Ресурсне забезпечення Програми 

 
Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Залучено коштів, у тому числі: 

 

 

Державний бюджет  

Обласний бюджет виходячи з фінансових можливостей 

Селищний бюджет виходячи з фінансових можливостей 

 

Секретар селищної ради                                 Інна ОСТАПЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


