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Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки  в Софіївській селищній раді на 2020-2024 роки 

 

 Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки  в Софіївській селищній раді на 2020-2024 роки (далі – Програма) 
розроблена спеціалістом І категорії цивільного захисту, оборонної і  
мобілізаційної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради за участю Софіївського 
районного сектору Головного управління ДСНС України у 
Дніпропетровської області. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є підпункт 4  
пункту 3 статті 19 Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 
року № 5403-IV (із змінами). 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру пожежної 
безпеки селищної ради. Завдання та заходи, спрямовані на підвищення рівня 
готовності органів управління та сил Софіївської ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до захисту 
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 
надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий 
період. 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватися за 
рахунок коштів обласного та місцевого бюджету, підприємств, інвесторів.  

 

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом 
розроблення і виконання Програми   

 

 Безпека людей, її життя і здоров’я визнані Конституцією України 
найвищою соціальною цінністю. Кожний громадянин України має 
конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 
 На території Софіївської селищної ради розташовано 28 потенційно-

небезпечних об’єктів та 1 об’єкт підвищеної небезпеки. 
 Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 
та пожежної безпеки, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків, оперативного реагування на надзвичайних ситуацій та 



пожежі, проведення аварійно-рятувальних робіт на території селищної ради 
покладено на Софіївський районний сектор Головного управління ДСНС 
України у Дніпропетровській області. 
 Наявність великої кількості невирішених проблем у сфері техногенної 
та пожежної безпеки, пов’язаних значною мірою з відсутністю необхідних 
коштів, не завжди дозволяє пожежно-рятувальному підрозділу вийти на 
належний рівень ефективного протистояння надзвичайним ситуаціям, 
пожежам та їх попередження. 
 Головна особливість техногенної та пожежної безпеки як системи 
полягає в тому, що її функціональне призначення спрямоване не на 
створення матеріальних цінностей, а на їх збереження від негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж. Тому забезпечення належного 
рівня техногенної та пожежної безпеки на території селищної ради потребує 
певних матеріальних затрат. 
 Сучасний підхід до аварійно-рятувальної справи передбачає 
проведення заходів захисту від надзвичайних ситуацій не стільки кількістю 
залучених сил і засобів, скільки комплексним використанням 
високоефективних, спеціалізованих і універсальних машин, механізмів і 
обладнання аварійно-рятувального призначення. 
 В районі створена Софіївська районна оперативно-рятувальна служба 
цивільного захисту на яку покладається завдання щодо запобігання 
виникнення надзвичайних ситуацій та захисту населення і територій району, 

в тому числі населення і території Софіївської ОТГ від надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного, військового характеру та пожеж. 
 Виконання програми забезпечить реалізацію державної політики у 
сфері цивільного захисту на території селищної ради, здійснення заходів з 
безпеки та захисту населення і територій, об’єктів місцевої економіки, інших 
матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, аварійно-

рятувальних підрозділів до оперативного реагування на можливі надзвичайні 
ситуації та пожежі.   

Глобальний розвиток цивілізації, крім позитивних надбань, породив 
численні загрози життєво важливим інтересам людини,   суспільства і 
держави. Значне місце серед цих загроз займають небезпеки техногенно-

екологічної та природної сфери.  
В 2019 році на території Софіївської селищної ради виникло – 64 

пожежі, загинула 1 особа. Впродовж  року зареєстровано 56 випадки 
знешкодження вибухонебезпечних предметів. 

Реалізація Програми дасть  можливість вирішити комплекс питань, 
пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на території 
громади та  пожежною безпекою, матеріально-технічному переоснащенню 
органів управління та сил цивільного захисту, удосконаленню місцевої 
системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу 
та виникнення надзвичайних ситуацій, відновленню діяльності підрозділів 



місцевої пожежної охорони, вирішенню інших завдань розвитку цивільного 
захисту. 

 

ІІ. Мета Програми  
 

Метою розроблення Програми є захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і 
в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних 
ситуацій і мінімізація їх наслідків. 
 

ІII. Обґрунтування шляхів  і засобів розв’язання проблеми  
 

Проблема впровадження системи раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення керівного складу й населення у разі їх виникнення  
потребує удосконалення системи управління під час ліквідації надзвичайних 
ситуацій, у тому числі технічного переоснащення органів та підрозділів 
цивільного захисту. 

Сучасний підхід до аварійно-рятувальної справи передбачає 
проведення заходів захисту від НС не лише завдяки залученню сил і засобів, 
але й комплексному використанню високоефективних спеціалізованих і 
універсальних машин, механізмів і обладнання аварійно-рятувального 
призначення. 

Ведеться постійна робота зі зниження ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій на території селищної ради, підвищення рівня 
готовності органів управління, сил і засобів до дій з попередження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги існуючі загрози, 

стан техногенної та природної безпеки, можливості системи реагування на 
надзвичайні ситуації, органам місцевого самоврядування необхідно 
здійснювати комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня природно-

техногенної безпеки території та населених пунктів, зосередження зусиль на 
удосконаленні системи місцевого управління у сфері цивільного захисту 
населення Софіївської об’єднаної територіальної громади. 

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є: 
- розвиток на території селищної ради єдиної системи запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж і ліквідації їх наслідків; 
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із 

забезпеченням техногенної та пожежної безпеки на території селищної ради; 
- посилення державного нагляду і контролю за виконанням вимог 

законодавчих та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, 
пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах господарювання 
незалежно від форм власності; 

- створення і технічне переоснащення районної оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту, спроможної виконувати аварійно-рятувальні 



роботи, та надавати допомогу постраждалому населенню за будь-яких 
обставин; 

- удосконалення місцевої системи централізованого оповіщення 
цивільної оборони про загрозу та виникнення НС; 

- поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
місцевого самоврядування,  чергово-диспетчерських служб підприємств, 
установ і організацій, населення з питань техногенної, пожежної і природної 
безпеки та реагування на НС; 

- пропаганда безпеки життєдіяльності населення громади, навчання 
громадян основам безпечної поведінки через засоби масової інформації, 
соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів.  

Реалізація заходів Програми забезпечить постійне підтримання в 
працездатному стані місцевої системи оповіщення органів управління та 
населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, створить 
систему постійного моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів влади,  чергово-диспетчерських служб підприємств, установ і 
організацій, населення з питань техногенної, пожежної та природної безпеки 
і реагування на надзвичайні ситуації. 

 

IV. Строки та етапи виконання Програми 

 

Реалізація заходів Програми розрахована на 2020 – 2024 роки, 
Програма виконується в виконується в п’ять етапів по рокам – з березня 2020 

року по грудень 2024 року включно. 
 

V. Перелік завдань і заходів  Програми  
 

Завдання і заходи Програми формуються відповідно до її мети та 
забезпечують створення місцевої територіальної підсистеми єдиної системи 
цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій і ліквідацію їх наслідків. 

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2. 
 

VІ. Ресурсне забезпечення Програми  
 

Програма реалізується головним чином за рахунок коштів  місцевого 

бюджету, а також за рахунок позабюджетних джерел фінансування (кошти 
підприємств, організацій різних форм власності), не заборонених чинним 
законодавством.  

Обсяг необхідних для реалізації Програми коштів і перелік 
додаткових заходів можуть щорічно уточнюватися з урахуванням  аналізу 
отриманих результатів, бюджетних можливостей і встановлених пріоритетів 
Програми. 

 

 



VІІ. Організація управління та контролю  
за ходом виконання Програми 

 

Реалізація Програми здійснюється в комплексі з іншими 
загальнодержавними, обласними та районними програмами екологічної і 
соціально-економічної спрямованості. 

Реалізація Програми забезпечується шляхом надання доручень, в яких 
визначаються обсяги, зміст,  термін виконання робіт  і укладання договорів. 

Організаційне та адміністративне керівництво  щодо виконання 
Програми здійснюватиметься її замовником – виконавчим комітетом 

Софіївської селищної ради. Система контролю за виконанням  Програми 
визначається замовником відповідно до чинного законодавства України. 

Відповідальні виконавці заходів, включених до Програми, надають 
щомісячно, до 15 числа місяця, що настає за звітним  періодом, інформацію 
про результати її виконання з метою дотримання  установлених Програмою 
термінів, досягнення передбачених показників, використання фінансових, 

матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням. 

Координацію роботи щодо виконання заходів Програми,  ефективного 
та цільового використання коштів їх виконавцями покласти на спеціаліста 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. 
 

VІІI. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

У результаті виконання Програми буде створено місцеву підсистему 
єдиної системи цивільного захисту, мобільну, високопрофесійну та 
всебічно укомплектовану оперативно-рятувальну службу цивільного 
захисту, спроможну виконувати завдання за призначенням. 

Реалізація заходів Програми забезпечить постійне підтримання в 
працездатному стані місцевої системи оповіщення органів управління та 
населення про загрозу й виникнення надзвичайної ситуації, створить 
систему постійного моніторингу та інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів влади, чергово-диспетчерських служб підприємств, 
установ і організацій, населення з питань техногенної, пожежної та 
природної безпеки і реагування на надзвичайні ситуації. 

Показники оцінки ефективності виконання Програми наведенні у 
додатку 3. 

Виконання цільової Програми забезпечить реалізацію державної 
політики у сфері цивільного захисту на території громади, здійснення заходів 
з безпеки та захисту населення і території, об’єктів місцевої економіки, 
інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних 
наслідків НС у мирний час та в особливий період, поліпшить технічне 



оснащення, підвищить рівень готовності пожежно-рятувального підрозділу 
до оперативного реагування на можливі НС та пожежі.  

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                Л. Назаренко 

 


