
        ПАСПОРТ 

цільової  Програми 

 

1. Назва програми:  Цільова програма захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки  в Софіївській селищній раді на 2021-2025 роки. 
         2. Підстава для розроблення : Кодекс цивільного захисту України від  
02 жовтня 2012 року № 5403-VI, закони України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200 «Про 
затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 
контролю» (зі змінами), від 24 лютого 2003 року №202 «Про затвердження 
Положення про місцеву пожежну    охорону», Правилами охорони життя 
людей на водних об’єктах України, затвердженими наказом Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи 03 грудня 2001 року № 272, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 
95/6383 (зі змінами), рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року № 27-

4/VІІІ «Про Регіональну цільову програму захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки». 

3. Замовник програми: виконавчий комітет Софіївської селищної ради  
4. Співзамовники програми: 3 державний пожежно-рятувальний загін 

Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. 
5. Відповідальні за виконання: виконавчий комітет Софіївської 

селищної ради, 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного 
управління ДСНС України у Дніпропетровській області, виконавчий комітет 
селищної ради, керівники потенційно небезпечних об’єктів, власники водних 
об’єктів, керівники підприємств, установ та організацій, власники будинків. 

6. Головна мета: основні положення і заходи програми спрямовані на 
реалізацію державної політики в сфері цивільного захисту та пожежної без-

пеки, підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час і в особливий 
період, забезпечення сталого функціонування в селищній раді єдиної системи 
запобігання і оперативного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі.  

7. Строки виконання : початок – листопад 2021 року, закінчення – 

грудень – 2025 року. 
8. Етапи виконання : програма виконується в п’ять етапів по рокам. 

9. Загальні обсяги фінансування здійснюються за рахунок місцевого 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України :   
  

 
За роками виконання (тис. грн.) 



Джерела 
фінансування 

 

усього 
2021 2022  2023  2024 2025 

Загальний обсяг, у 
т.ч.       

Державний 
бюджет 

- - - - - - 

Обласний бюджет - 

 

- - - - - 

Місцевий бюджет 430 30 100 100 100 100 

Інші джерела - 

 
- 

- - - - 

 

 

10. Координацію роботи за виконанням Програми здійснює спеціаліст І 
категорії цивільного захисту, оборонної і  мобілізаційної  роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради, контроль – на комісію з питань техногенно-екологічної  безпеки та 
надзвичайних ситуацій Софіївської селищної ради. 

Строки проведення звітності: щокварталу, до 15 числа місяця, що 
настає за звітним періодом, шляхом надання звітів до селищної ради. 
 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Людмила НАЗАРЕНКО 
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