
                                                                                                                                                                            Додаток 3 

                                                                                                                                                                           до рішення Софіївської селищної ради  
 від 30.11.2021р. № 1238-16/VIII 

  

Показники оцінки ефективності виконання Програми 

І. Кількісні показники виконання Програми 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 
Кількісні показники виконання Програми 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Всього по 
програмі 

Значення показника по роках 

2021 2022 2023 2024 2025 

         

1. Створення та оснащення (мобільного та стаціонарного)  
місцевого оперативного штабу з координації дій з 
проведення заходів та мінімізації можливих негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, робочих місць Софіївської комісії з 
питань ТЕБ та НС і евакокомісії 
 

Кількість створених 
автоматизованих робочих місць 
членів Софіївської комісії з питань 
ТЕБ та НС і Софіївської  
евакокомісії, Софіївської  штабу з 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
(мобільні, стаціонарні) 

компл. 1 1 0 0 0 0 

2.Оснащення, придбання та забезпечення пожежно-

рятувального підрозділу Софіївського району засобами 
пожежогасіння, індивідуального захисту, ПММ, 
спеціальними агрегатами та інструментом для проведення 
пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт, засобами 
зв’язку, комп’ютерною та оргтехнікою, речовим 

інженерним, хімічним майном, запчастинами до ТЗ, 
будівельними матеріалами та меблями 

Кількість придбаного спеціального 
обладнання, засобів зв’язку, 
спеціального одягу та ПММ. 

       

3.Виконання заходів з удосконалення місцевої системи 
централізованого оповіщення органів влади і населення про 
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій 

Переоснащення місцевої 
централізованої системи оповіщення 

од 1  1    

4.Проведення аналізу стану протипожежного 
водопостачання та здійснення комплексу заходів щодо 
приведення його у відповідність з вимогами нормативно-

правових актів  
 

Кількість придбання пожежних 
гідрантів 

компл 10 

 

2 2 2 2 2 

 

5.Організація приведення у справний стан зовнішніх  
та внутрішніх   джерел протипожежного 
водопостачання дошкільних та медичних закладів, 

Кількість придбаних стволів та 
пожежних рукавів. 

компл 22 2 5 5 5 5 



Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 
Кількісні показники виконання Програми 

Найменування показника 
Одиниця 
виміру 

Всього по 
програмі 

Значення показника по роках 

2021 2022 2023 2024 2025 

закладів освіти та об’єктів з масовим перебуванням 
людей, установлення        покажчиків пожежних 
гідрантів 

 

6. Пропаганда безпеки життєдіяльності населення громади, 

навчання громадян основам безпечної поведінки, 
правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях 

через засоби      масової інформації, соціальну рекламу та 
проведення масових громадських заходів 

 

Кількість придбання сучасної аудіо 
та відеоапаратури. 
 

од 1   1   

 Виготовлення плакатів, листівок од 1000 200 200 200 200 200 

7. Створення на території Софіївської селищної ради 
підрозділу місцевої (добровільної)пожежної охорони. 
Оснащення, придбання та забезпечення підрозділу засобами 
пожежогасіння, індивідуального захисту, ПММ, 
спеціальними агрегатами та інструментом для проведення 
пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт, засобами 
зв’язку,  комп’ютерною і оргтехнікою, речовим майном, 
запчастинами до ТЗ, будівельними матеріалами та меблями 

 

Кількість створених місцевих 
пожежних команд. 

од 1   1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                Людмила НАЗАРЕНКО 

 

 


