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ПАСПОРТ
місцевої Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру Заводської міської територіальної громади
на 2022-2026 роки.
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Відділ благоустрою та цивільного захисту
виконавчого комітету Заводської міської
ради
Програму розроблено керуючись пунктом
4 частини першої статті 19 Кодексу
Цивільного захисту України
Відділ благоустрою та цивільного
захисту виконавчого комітету
Заводської міської ради
Відділ благоустрою та цивільного захисту
виконавчого комітету Заводської міської
ради
2022-2026 роки

2022-2026 роки
Бюджет Заводської міської територіальної
громади та інші джерела не заборонені
законодавством
6737, 0 тис. грн.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є
найвищими соціальними цінностями, про забезпечення яких держава відповідає перед нею.
Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних
та екологічних факторів є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення збитків і втрат у разі їх
виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним з головних
пріоритетів діяльності органів влади. Ці питання особливо актуальні в умовах наявності
значної кількості нафто, газопроводів, великої кількості потенційно-небезпечних
підприємств.
Особливості фізико-географічних умов на території Полтавської області, наявність
розвиненої 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.
Наявність великої кількості промислових комплексів, концентрація на них агрегатів і
установок великої потужності, використання у виробництві потенційно-небезпечних речовин
збільшує вірогідність виникнення техногенних небезпек.
Потенційна небезпека техногенних аварій в громаді може швидко піднятися під впливом
збільшення рівня зношеності основних фондів, рівня концентрації промисловості в окремих
районах, ступеня складності великих технічних систем. Тому безпека населення громади,
середовища його проживання стає найважливішою характеристикою якості життя. В цілому
на території громади функціонує 19 потенційно-небезпечних об’єктів, які внесені до
державного реєстру потенційно-небезпечних об’єктів.
Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що в громаді мають місце
екстремальні метеорологічні явища (сильні вітри, снігопади, град, зливи, повені), які можуть
спричинити надзвичайні ситуації місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають
масштабного характеру і завдають значних збитків господарству, населенню в цілому.
З метою мінімізації негативних наслідків виникнення надзвичайних ситуацій має бути
своєчасне оповіщення органів управління та населення про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації, а також інформування про порядок і правила поведінки в
умовах надзвичайної ситуації. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту
людей і збереження матеріальних цінностей.
У зв’язку з втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням
соціальної напруги в Україні, захопленням Російською Федерацією території Автономної
республіки Крим, а також захопленням незаконно створеними збройними формуваннями
проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської
Федерації частини територій Донецької і Луганської областей та можливою загрозою
захоплення інших територій України є загроза виникнення надзвичайних ситуацій
соціального та воєнного характеру.
Щороку на території громади реєструється велика кількість небезпечних подій. Тому,
фінансування заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підвищення рівня
оснащеності сил цивільного захисту, проведення широкої інформаційної роботи серед
населення сприятимуть зменшенню виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних
подій, загибелі та травмуванню людей на території громади.

Визначення мети програми
Метою програми є вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення
надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та
воєнного характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію громади,
забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до
реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій
від надзвичайних ситуації та наданню допомоги постраждалому населенню в інтересах
безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.
Напрями діяльності та заходи програми, обсяги і джерела фінансування, строки та
етапи її виконання
Напрямами діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
(небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і
вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також
надання належної допомоги населенню є:
модернізація та підтримання у постійній готовності територіальної системи
централізованого оповіщення;
забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій;
наповнення місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на
запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги
постраждалому населенню;
забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного,
природного, соціального та воєнного характеру;
доукомплектування і утримання об’єктів цивільного захисту
Заводської міської ради,
у місцях постійної дислокації;
забезпечення сучасного рівня пожежної та техногенної безпеки;
запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах;
забезпечення формувань цивільного захисту та територіальних спеціалізованих служб
засобами радіаційного та хімічного захисту;
очищення території громади від вибухонебезпечних предметів;
захист населення і територій від пожеж в природних екосистемах.
Заходами щодо розвитку та вдосконалення системи підготовки керівного складу органів
місцевого самоврядування, керівного складу об’єктів усіх форм власності щодо запобігання,
оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій),
навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) є:
підготовка керівного складу органів управління та сил цивільного захисту, керівного
складу суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки;
навчання населення;
популяризація серед дітей та молоді безпечних умов діяльності та підготовка до дій в
умовах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій).
Виконання заходів програми розраховане на 2022 – 2026 роки (див. додаток Бюджет
програми на 2022 – 2026 роки становить 6737,0 тис. грн. (див. додаток 1)
Очікувані показники успішності програми (критерії оцінки ефективності
виконання заходів програми)
В результаті виконання програми прогнозується підвищення рівня функціонування
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської

області. Внаслідок цього будуть створені дієві умови щодо реалізації в громаді державної
політики у сферах діяльності, які спрямовані на максимально можливе, системне та
економічно обґрунтоване зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій
(небезпечних подій) та їх наслідків на населення, суб’єктів господарювання та довкілля, а
саме:
підвищення рівня захищеності сил цивільного захисту громади шляхом забезпечення
засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю;
поповнення місцевго матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій та їх наслідків до 100 % номенклатури;
збільшення територій, очищених від вибухонебезпечних предметів;
забезпечення державних підприємств лісового господарства засобами пожежогасіння,
раннього виявлення пожеж та зв’язку.
Координація та контроль за ходом виконання програми
Відділ благоустрою та цивільного захисту виконавчого комітету Заводської міської ради,
який є відповідальним виконавцем, здійснює координацію дій між виконавцями програми та
контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування із зазначенням строків,
форми звітування для підготовки звітної інформації. Відділ благоустрою та цивільного
захисту виконавчого комітету Заводської міської ради, щорічно до 20 січня наступного за
звітнім роком подає відділу економічного розвитку та інвестицій інформацію про виконання
програми, а також звітує перед виконавчим комітетом міської ради про використання
бюджетних коштів, здійснює обґрунтовану комплексну оцінку результатів виконання
програми та за потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших
заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел
фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо.
Безпосередній контроль за виконанням завдань та заходів програми здійснюється
відповідальним виконавцем.

