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ПЕРЕДМОВА 
 

Важливою складовою реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, яке передбачає передачу більших 
повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад, є забезпечення 
безпеки громадян. Значущі для населення повноваження передаються на 
найближчий до них рівень влади. Прийнятні умови життєдіяльності людини 
багато в чому ґрунтуються на забезпеченні належних умов безпеки 
перебування людини в навколишньому середовищі. Тому одним із основних 
завдань реформування є вдосконалення системи захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 
здатної забезпечити безпеку людині. Це створює умови модернізації 
державної управлінської діяльності для переходу нашої країни до моделі 
суспільства сервісного типу, що забезпечує сучасне, гармонійне та комфортне 
життя громадян.  

У державі закладено конституційні засади місцевого самоврядування, 
ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд 
базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові 
основи діяльності органів місцевого самоврядування. Станом на червень 
2018 року в Україні створено 743 об’єднані територіальні громади, кількість 
жителів яких складає 6 млн. 400 тис. осіб, що становить 18,2 % загальної 
кількості населення країни. Площа об’єднаних територіальних громад  
187,2 тис. кв. км, а це 32,7 % загальної площі країни. Середня чисельність осіб 
однієї громади у період з 2015 року по 2018 рік становила 8 649 осіб, а в  
2018 році зросла до 10 181 особи. До цього часу реалізація основних заходів 
цивільного захисту переважно здійснювалась на рівні міст обласного 
значення, районних центрів. Більшість органів місцевого самоврядування, 
через їх надмірну подрібненість та слабку матеріально-фінансову базу, не 
мали можливості виконувати всі повноваження з питань цивільного захисту. 

Крім визначених у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
повноважень з питань захисту населення від надзвичайних ситуацій, 
Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01 квітня 2014 р. № 333-р, гасіння пожеж віднесено до основних 
повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня (сільської, 
селищної, міської ради та їх виконавчих органів). Стратегією реформування 
ДСНС (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 61-р) 
передбачено заходи щодо розвитку та забезпечення пожежогасіння і 
реагування на надзвичайні ситуації на місцевому рівні. Реалізація основних 
заходів у сфері цивільного захисту здійснювалася на рівні міст обласного 
значення, районних центрів. Тому основною метою нормативно-правових актів 
є визначення послуг шляхом створення у кожному центрі територіальної 
громади відповідних органів управління та сил цивільного захисту (місцевих 
пожежних частин, комунальних та добровільних рятувальних формувань), їх 
належного забезпечення для надання допомоги населенню.  
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Запровадження вищезазначених заходів стало одним із критеріїв 
забезпечення якості муніципального управління у сфері цивільного захисту.  
З цією метою ДСНС запропоновано та впроваджено низку пропозицій щодо 
удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, які є суб’єктами 
забезпечення цивільного захисту держави. Для відпрацювання інноваційних 
підходів до вирішення зазначених питань ДСНС, спільно з обласними 
державними адміністраціями Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, 
Львівської та Тернопільської областей протягом 2016-2017 років реалізовано 
пілотні проекти щодо удосконалення системи цивільного захисту та безпеки 
громад на базовому рівні місцевого самоврядування. Заходи пілотних проектів 
упроваджено за наступними напрямами: створення в структурі виконавчих 
органів об’єднаних територіальних громад підрозділу з питань цивільного 
захисту (або окремої посадової особи); створення місцевих та добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів; матеріально-технічне забезпечення 
утворених пожежно-рятувальних підрозділів; проведення на базі навчальних 
підрозділів ДСНС підготовки фахівців з питань цивільного захисту та 
працівників пожежно-рятувальних підрозділів; сприяння у реалізації проектів 
(заходів) щодо інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних громад 
у сфері цивільного захисту, які фінансувалися з державного бюджету (фонд 
регіонального розвитку, цільова субвенція); надання методичної допомоги 
шляхом підготовки та випуску посібників, порадників, плакатів та іншої 
друкованої продукції.  

За результатами пілотних проектів, завдяки спільній роботі з об’єднаними 
територіальними громадами на території областей утворено 9 місцевих та 
98 добровільних пожежно-рятувальних підрозділів: у Дніпропетровській 
області 1 місцева пожежна команда; у Донецькій області 3 місцевих пожежні 
команди; у Львівській області 1 місцева пожежна команда, 83 добровільні 
пожежні дружини та 5 добровільних пожежних команд; Тернопільській області 
4 місцевих пожежних команди, 8 добровільних пожежних дружин та  
2 добровільні пожежні команди. Усі новостворені пожежно-рятувальні 
підрозділи об’єднаних територіальних громад включено до системи 
реагування на надзвичайні ситуації та пожежі відповідних адміністративних 
територій. 

Фінансове забезпечення витрат, пов’язаних із здійсненням органами 
місцевого самоврядування повноважень у сфері цивільного захисту, 
здійснюється за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, коштів 
суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством.  
Для фінансування спільних проектів у сфері цивільного захисту органами 
місцевого самоврядування використовуються кошти у вигляді дотацій та 
субвенцій, а саме: Державного фонду регіонального розвитку шляхом 
розробки та впровадження інвестиційних проектів; субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад. Інформація щодо нормативно-правового 
забезпечення Державного фонду регіонального розвитку розміщена на  
сайті (http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-
rehional-na-polityka/derzhavniy-fond- regionalnogo-rozvitku). 

Для прикладу, на території Хмельницької області відпрацьовано  
4 інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів Державного фонду 
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регіонального розвитку щодо створення на території Берездівської, 
Колибаївської, Лісогринівецької, Понінківської сільських об’єднаних 
територіальних громад формувань місцевої пожежної охорони. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. № 432-р., 
зазначеним територіальним громадам виділено кошти в сумі 2 млн.  
520 тис. грн. на реалізацію інвестиційних проектів, за рахунок яких придбано 
пожежні автомобілі на конверсійних шасі, майно і спорядження, необхідне для 
виконання завдань щодо гасіння пожеж та рятування людей. Корисна 
інформація з розробки та реалізації інвестиційних проектів регіонального 
розвитку у сфері цивільного захисту (на прикладі створення формувань 
місцевої пожежної охорони в Хмельницькій області) розміщена на сайті ДСНС 
(http://www.dsns.gov.ua/ua/Metodichni-materiali.html).  

Залучення коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад передбачено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 “Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад”. Зокрема передбачається 
що субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватися на нове 
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що 
належать до комунальної форми власності (враховуючи виготовлення 
проектної та містобудівної документації), а саме: створення систем 
оповіщення населення; закупівлю пожежної і спеціальної рятувальної техніки 
та пожежно-рятувального оснащення; будівництво, реконструкцію, капітальний 
ремонт об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення 
територіальної згуртованості громади, належного рівня цивільного захисту та 
безпеки громади.  

Оснащення пожежно-рятувальною технікою та спеціальним обладнанням 
існуючих підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони відбувається і 
за рахунок передачі надлишкового майна та техніки від ДСНС, завдяки 
місцевим, державним і міжнародним гуманітарним програмам. Передача до 
сфери управління органів місцевого самоврядування пожежних частин 
територіальних органів ДСНС здійснюється в населених пунктах, де 
нараховується менше 25 тис. мешканців і відсутні об’єкти потенційної 
небезпеки або масштабні соціально значимі об’єкти. При цьому органи 
місцевого самоврядування беруть на себе відповідальність за пожежну 
безпеку в населених пунктах.  

Враховуючи напрацьований досвід щодо організації заходів цивільного 
захисту в об’єднаних територіальних громадах експертами ДСНС та обласних 
державних адміністрацій, які брали участь з реалізації пілотних проектів у 
вищезазначених областях, а також фахівцями Запорізької, Полтавської, 
Рівненської та Хмельницької областей, за методологією Ради Європи, яка 
успішно реалізується в Україні з 2012 року, визначено кращі об’єднані 
територіальні громади за наступною тематикою: 
ü створення системи цивільного захисту в об’єднаних територіальних 

громадах; 
ü організація створення та діяльності Центрів безпеки громадян; 
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ü організація створення та функціонування місцевих пожежних команд 
(дружин); 
ü організація створення та функціонування добровільних пожежних 

команд (дружин); 
ü організація оповіщення та інформування в об’єднаних територіальних 

громадах; 
ü організація заходів захисту населення і територій в об’єднаних 

територіальних громадах; 
ü розвиток заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних 

громадах із залученням коштів державного бюджету; 
ü розвиток заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних 

громадах із залученням позабюджетних коштів; 
ü розробка місцевих програм захисту населення і територій в об’єднаних 

територіальних громадах; 
ü підготовка керівного складу органів управління об’єднаних 

територіальних громад; 
ü підготовка персоналу місцевих та добровільних пожежних команд 

(дружин);  
ü організація інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань. 

Основними критеріями відбору кращих практик об’єднаних 
територіальних громад слугували: актуальність завдання щодо впровадження 
практики; новизна вирішення проблеми з організації системи цивільного 
захисту та створення пожежної охорони; сучасні методи та способи навчання 
фахівців і персоналу пожежної охорони; впровадження інвестиційних проектів 
з питань цивільного захисту; обсяги та варіативність джерел фінансування, 
застосування нетрадиційних способів фінансування (партнерство, громади, 
внески громадян тощо); інноваційні результати практики та отримані якісні 
зміни. За результатами проведеної роботи відібрано кращі практики органів 
місцевого самоврядування щодо організації заходів цивільного захисту та 
безпеки громад. У підсумку підготовлено Збірку кращих практик місцевого 
самоврядування у сфері цивільного захисту та безпеки громад, метою якої є 
розповсюдження досвіду щодо організації цивільного захисту в умовах 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні.  

Кращі практики – це готові, безкоштовні рішення, передові ідеї, 
об’єктивний показник амбітних проектів і реальних планів їх впровадження, які 
призводять до позитивних змін, орієнтованих на безпеку життєдіяльності 
людини. Автори сподіваються, що це видання буде корисним для керівного 
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту на місцевому рівні, педагогічному складу 
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту, які проводять 
функціональне навчання у сфері цивільного захисту, та всім, хто цікавиться 
питаннями удосконалення цивільного захисту та безпеки громад. 

Авторський колектив висловлює щиру подяку за допомогу у підготовці та 
виданні цієї збірки керівникам структурних підрозділів з питань цивільного 
захисту обласних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних 
громад, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту. 
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ТЕМА 1.  

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ  
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 
 

СЛОБОЖАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Голова об’єднаної територіальної громади – 

Камінський Іван Миколайович, телефон: (056) 
753-88-24, e-mail: slobozhansk@gromada.site. 

Начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної 
роботи – Дейнеко Олександр Володимирович, 
телефон (056) 719-91-52, e-mail: 
vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua. 

Адміністративно-територіальним центром 
об’єднаної територіальної громади є 
смт Слобожанське. Площа – 166,4 кв. км. 
Станом на 2016 рік чисельність населення 
становила 14 тис. 473 мешканців, з них 
13 тис. 033 особи проживає у 
смт Слобожанському, 1 тис. 440 осіб – в 
с. Степове.  

Смт Слобожанське 

Центр безпеки Слобожанської 
об’єднаної територіальної 

громади 

Історичні відомості 
Слобожанська об’єднана територіальна громада розташована на 

території Дніпровського району Дніпропетровської області. Вперше землі 
теперішньої громади були заселені після ліквідації Запорізької Січі. Козацькі 
зимівники були об’єднані у 1778 році у слобідку Підгородну, названу так тому, 
що вона була розташована поблизу губернського міста Катеринослав. Історія 
Дніпровського району бере початок з 1920 року, коли на базі заводських 
підсобних господарств м. Дніпра був організований Приміський район. 
Основним завданням цього району було забезпечення мешканців обласного 
центру та м. Кам’янського овочево-молочною продукцією.  

Стан техногенно-екологічної безпеки  
На території громади функціонує 29 потенційно-небезпечних об’єктів, з 

них 28 вибухо-пожежонебезпечних об’єктів (23 автомобільні заправніх станції, 
3 автомобільні газозаправні пункти, м’ясокомбінат, 1 промислове 
підприємство) та хімічно-небезпечний об’єкт (водонасосна станція 
“Фрунзенський підземний водозабір” комунального підприємства 
“Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради). Основним об’єктом, що 
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створює значну небезпеку для громади, є приватне акціонерне товариство 
“Дніпро Азот”, яке знаходиться в м. Кам’янському. У разі прориву каскаду дамб 
на річці Дніпро існує загроза підтоплення території громади. Передбачена 
евакуація більше 13 тис. осіб у безпечні райони. Враховуючи техногенну 
небезпеку і протипожежний стан на території населених пунктів та в 
екосистемах з дня створення територіальної громади постало питання про 
організацію нової ефективної та якісної системи цивільного захисту. 

Мета  
Полягає у реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення 

безпеки та захист населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, 
навколишнього середовища від негативних наслідків надзвичайних ситуацій, 
аварій та катастроф. 

Завдання 
На виконання Плану основних заходів пілотного проекту щодо організації 

заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад, що 
створюються на території Дніпропетровської області, затвердженого головою 
облдержадміністрації за погодженням із ДСНС, на території Слобожанської 
об’єднаної територіальної громади під час здійснення соціально-економічних 
перетворень визначено основні завдання: 

· створення умов для безпечної життєдіяльності населення на території 
громади, забезпечення здійснення комплексу заходів щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям, своєчасного реагування і ліквідації їх наслідків, 
захисту населення і території громади в інтересах кожної людини; 

· виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, 
дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту; 

· розроблення планів здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного 
захисту, збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні 
ситуації; 

· створення, збереження і раціональне використання матеріальних 
ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям; 

· оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення 
надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про 
обстановку, що складається, і вжиті заходи для запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідацію їх наслідків; 

· навчання населення та організація тренувань способам захисту у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Задля вирішення цих завдань були визначені основні напрямки роботи: 
· створення в об’єднаних територіальних громадах постійно діючого 

підрозділу (штатної одиниці) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту; 

· створення спеціалізованих комісій та формування служб цивільного 
захисту; 

· створення місцевої пожежної охорони; 
· розробка документації та заходів з питань цивільного захисту, 

планування евакуації населення та матеріальних цінностей; 
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· забезпечення зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, 
загроз та пов’язаних з ними небезпечних чинників для життя та здоров’я 
населення громади; 

· формування культури безпеки життєдіяльності населення громади, 
підвищення його обізнаності щодо обов’язків у сфері цивільного захисту, 
підготовка до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

Інформація про виконавців та партнерів  
Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації; відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи виконавчого комітету Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади; Навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області; Головне управління ДСНС 
України у Дніпропетровській області.  

Хронологія та послідовність реалізації практики 
Реалізацію основних завдань розпочато зі створення штатної одиниці 

головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. 
Пізніше, в 2017 році, у структурі виконавчого комітету відбулись зміни та 
відповідно до рішення сесії Слобожанської селищної ради від 22.06.2017 
№ 841 створено відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи. 

Рішенням виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 
20.04.2016 № 131 створено ланку територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту в Слобожанській селищній територіальній громаді. 

Рішенням виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від  
18.05.2016 № 154 створено місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Розпорядженням селищного голови від 15.11.2016 № 64-р створено 
місцеву комісію з питань евакуації. 

Розпорядженням селищного голови від 12.12.2016 № 296 затверджено 
номенклатуру обсягів матеріально-технічних засобів, що підлягають 
закладенню у місцевий резерв для запобігання, ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік. 

Розпорядженням селищного голови 14.12.2016 № 301 прийнято рішення 
про створення консультаційних пунктів у населених пунктах громади.  

Розпорядженням селищного голови 28.12.2016 № 314 затверджено план 
навчання керівників та фахівців цивільного захисту згідно з планом 
комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Дніпропетровської області з функціонального навчання на 
2017 рік.  

Рішенням сесії Слобожанської селищної ради від 26.01.2017 № 688-16/VII 
створено місцеву пожежну команду у с. Степовому. 

Розпорядженням селищного голови від 07.02.2017 № 28-р затверджено 
організаційно-методичні вказівки з підготовки населення громади до дій у 
надзвичайних ситуаціях. Протоколом № 2 від 21.03.2017 місцевої комісії з 
питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджено 
Паспорт ризику громади. 
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Розпорядженням селищного голови від 17.05.2017 № 135/1-р затверджено 
створення евакуаційних пунктів на території громади. 

Розпорядженням селищного голови від 27.06.2017 № 182/1-р затверджено 
Порядок оповіщення та зв’язку, інструкцію чергового охоронця щодо порядку 
дій при отриманні інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, 
схема оповіщення, сигнали оповіщення та дії до них. 

Розпорядженням селищного голови від 26.07.2017 № 218/1-р затверджено 
порядок призначення керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій 
місцевого рівня. 

Розпорядженням селищного голови від 26.07.2017 № 2 18/2-р створено 
штаб з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій місцевого рівня за 
їх характером. 

Рішенням сесії Слобожанської селищної ради від 27.07.2017 № 925-20/VII 
затверджено “Програму захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської територіальної 
громади на 2017-2021 роки”.  

Розпорядженням селищного голови від 17.08.2017 № 300-р затверджено 
пропозиції до плану комплектування навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області 
громади з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік.  

Розпорядженням селищного голови від 17.10.2017 № 337-р затверджено 
місця зберігання місцевого матеріального резерву. 

Протягом 2017 року розроблено План реагування органів управління і сил 
Слобожанської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської області на надзвичайні ситуації 
місцевого рівня. 

 Головою селищної ради у вересні 2017 року затверджено План евакуації 
населення на випадок можливого підтоплення та План евакуації населення 
громади у разі непередбачених ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах.  

З часу створення комісій проводяться засідання згідно із затвердженим 
планом роботи, результати засідань фіксуються у відповідних протоколах. 
Ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення громади, 
розробляються пам’ятки, брошури, наочна агітація. 

Бюджет 
Без урахування будівництва Центру безпеки громадян та створення 

місцевої пожежної команди у 2017 році з місцевого бюджету на заходи у сфері 
цивільного захисту було виділено 79,5 тис. грн. У 2018 році передбачено  
106 тис. грн. на оснащення консультаційних пунктів, наочну агітацію тощо.  

Опис результатів 
У результаті проведеної роботи вдалося підвищити рівень безпеки 

життєдіяльності населення, захисту суб’єктів господарювання і територій від 
загрози виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Покладено 
початок створенню ефективної сучасної системи цивільного захисту та 
профілактики надзвичайних ситуацій і пожеж на місцевому рівні. Покращено 
систему управління територіальною підсистемою єдиної державної системи 
цивільного захисту та підвищено її ефективність. 
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ТЕМА 2.  

ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА 
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ БЕЗПЕКИ 

ГРОМАДЯН 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  
ЦЕНТРІВ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН  

ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
 

ЛИМАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Голова Лиманської об’єднаної 

територіальної громади – Цимідан Петро 
Федорович, телефон (062) 614-16-82, факс 
(062) 614-23-40 e-mail: rada@krliman.gov.ua. 

Площа громади – 1209,75 кв. км. 
Чисельність населення складає 44 156 осіб.  

У складі громади 40 населених пунктів: 
1 місто, 5 селищ міського типу, 30 сіл, 4 селища, 
які входять до 12 старостинських округів. 

Історичні відомості 
Місто Лиман засновано у 1667 році на 

березі однойменного озера. Майже півтора 
століття, до 1783 року, Лиман стояв на дорозі 
турків і татар, у ньому постійно точилися бої. 
Кожного разу наші предки відбудовували з руїн 
Слободу Лиман, виховували дітей, сіяли хліб і 
мужньо захищали рідний край від ворогів.  

 
 
 
 
 
 

 

Центр безпеки громадян 
 

 
 
 
 
 

Приміщення начальника 
пожежної команди 

У 1923 році створюється Лиманський район, який входить до складу 
Бахмутського округу. У липні 2015 року за ініціативою депутатів міської ради 
створено Краснолиманську міську об’єднану територіальну громаду 
(Краснолиманська міська об’єднана територіальна громада). 

Лиманська об’єднана територіальна громада (до 2016 року - 
Краснолиманська) утворена рішенням Лиманської міської ради від 23.07.2015 
№ 6/44-3461 шляхом об’єднання Краснолиманської міськради і всіх селищних 
та сільських рад Краснолиманського району. 

Стан техногенно-екологічної безпеки 
На сьогодні Лиманська об’єднана територіальна громада – найбільша 

об’єднана громада в Україні. На території громади розташовано 96 потенційно 
небезпечних об’єктів, з них: 

mailto:rada@krliman.gov.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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об’єкти підвищеної небезпеки – 2: автогазозаправні станції товариства з 
обмеженою відповідальністю “Краснолиманський ТЗК”; автозаправна станція 
товариства з обмеженою відповідальністю “Донбаснафтопродукт”; хімічно 
небезпечні об’єкти – 2: установка комплексної підготовки газу 
Сєвєродонецького приватного виробничого господарства і газопромислового 
управління “Шебелинкагазвидобування”, у виробництві використовується 
етил-меркаптан, зона можливого хімічного забруднення складає 1,2 км; 

товариство з обмеженою відповідальністю “СК-ЛТД”, Краснолиманське 
відділення (ферма з утримання звірів), у виробництві використовується аміак, 
глибина зони можливого хімічного забруднення складає 1,3 км, у зону 
можливого хімічного забруднення потрапляє 48 осіб; 

вибухопожежонебезпечні об’єкти – 55, з них: автозаправні станції – 9, 
автомобільна газонаповнююча компресорна станція – 1, склади кисневих 
балонів – 14, підприємства переробки зерна – 2, котельні – 22, склади паливо-
мастильних матеріалів – 4. 

По території громади проходить газопровід високого тиску приватного 
акціонарного товариства “Укртрансгаз”, управління магістральних газопроводів 
“Харківтрансгаз”, Краматорського управління магістральних газопроводів. 

У зв’язку із децентралізацією влади, відповідно до Закону України від  
05 лютого 2015 р. № 157-VII “Про добровільне об’єднання територіальних 
громад”, протягом 2016 року на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади тривала реалізація пілотного проекту зі створення 
органу управління цивільного захисту громади та місцевого пожежно-
рятувального підрозділу. 

Зважуючи на техногенне навантаження території громади, пілотним 
проектом було запропоновано створити місцеву пожежно-рятувальну команду 
в с. Новому Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

Хронологія та послідовність реалізації 
Реалізація даного пілотного проекту тривала протягом 2016 року.  
11.01.2016-14.01.2016: отримання Лиманською міською радою 

пропонованої системи цивільного захисту Лиманської територіальної громади 
під час реалізації пілотного проекту децентралізації влади у Донецькій області 
та ознайомлення з Планом основних заходів пілотного проекту щодо 
організації заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних 
громад, що створюються відповідно до Закону України від 05 травня 2018 р.  
№ 157 “Про добровільне об’єднання територіальних громад” на території 
Донецької області. Ознайомлення заінтересованих служб із пілотним 
проектом. 

15.01.2016: клопотання міської ради перед Департаментом з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної 
державної адміністрації та Головним управлінням ДСНС у Донецькій області 
щодо переносу місця розміщення Центру безпеки громадян з с. Нового в 
мікрорайон “Південний” м. Лимана. 

22.01.2016: отримання відповіді на клопотання щодо переносу місця 
розміщення Центру безпеки громадян з с. Нового в мікрорайон “Південний” 
м. Лимана.  
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23.01.2016-28.01.2016: відбір земельної ділянки під розміщення Центру 
безпеки громадян у мікрорайоні “Південний” м. Лимана. 

28.01.2016-11.02.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення щодо надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування Центру безпеки громадян по пров. Бригадному в м. Лиман 
(рішення міської ради від 11.02.2016 № 7/6-158). 

28.01.2016-11.02.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення про розробку детального плану території по  
пров. Бригадному в м. Лимані (рішення міської ради від 11.02.2016 № 7/6-165). 

11.02.2016-25.02.2016: підготовка та розміщення у місцевій газеті “Зоря” 
від 13.02.2016 інформації міської ради про оголошення конкурсу з відбору 
виконавця послуг з виконання робіт з землеустрою. Отримання міською радою 
конкурсної документації. 

15.02.2016-26.02.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення щодо внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 
№ 7/3-33 “Про міський бюджет на 2016 рік” щодо виділення коштів на розробку 
проекту землеустрою та розробки містобудівної документації (детального 
плану території для будівництва Центру безпеки громадян). Прийняття 
рішення від 26.02.2016 № 7/7-169. 

25.02.2016-24.03.2016: розгляд конкурсних документів та укладання 
договору (від 24.03.2016 № 1-302/03-16/167) з переможцем конкурсу (приватне 
підприємство “Майстерня С”) на розробку містобудівної документації 
“Детальний план території для будівництва та обслуговування Центру безпеки 
громадян”. 

26.02.2016-15.04.2016: оприлюднення на офіційному сайті міської ради 
(krliman.gov.ua) повідомлення про початок процедури розгляду та врахування 
пропозицій громадськості у проекті детального плану території для 
будівництва та обслуговування Центру безпеки громадян.  

10.03.2016-25.03.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Програми економічного 
та соціального розвитку м. Красний Лиман на 2016 рік у розділ “Захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій” для отримання коштів 
субвенції з обласного бюджету на будівництво, комплектацію та утримання 
Центру безпеки громадян. Прийняття рішення від 25.03.2016 № 7/8-242. 

25.03.2016: отримання фінансовим управлінням міськради листа 
Департаменту фінансів облдержадміністрації щодо використання коштів 
субвенції. 

25.03.2016-13.04.2016: підготовка та узгодження з Департаментом з 
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької 
обласної державної адміністрації переліку заходів щодо використання коштів 
субвенції за КФКВ 250380 (створення умов для захисту населення та території 
Краснолиманської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій). 

05.04.2016-14.04.2016: розгляд конкурсних документів та укладання 
договору (від 14.04.2016 № 185) з переможцем конкурсу на розробку проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування Центру безпеки громадян. 

24.03.2016-14.04.2016: розробка приватним підприємством “Майстерня С” 
детального плану території. 

19.04.2016-21.04.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення про затвердження детального плану території для 
будівництва та обслуговування Центру безпеки громадян. 

14.04.2016-19.04.2016: розробка фізичною особою-підприємцем 
Полтенко Ю.П. проекту землеустрою. 

19.04.2016-21.04.2016: підготовка проекту рішення, узгодження і 
прийняття рішення про затвердження проекту щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування Центру безпеки громадян. 

12.04.2016-20.04.2016: делегування функцій замовника на будівництво 
Центру безпеки громадян управління капітального будівництва 
Краматорського міськвиконкому у зв’язку з відсутністю у штаті Лиманської 
міської ради спеціалістів з проектування та будівництва об’єктів громадського 
призначення. Підготовка проекту рішення, узгодження та прийняття рішення 
про делегування. 

01.04.2016-26.05.2016: отримання технічних умов на проектування від 
заінтересованих служб (обласне комунальне підприємство 
“Донецьктеплокомуненерго”, служба електропостачання “Донецька залізниця”, 
приватне акціонерне товариство “Укртелеком”, комунальне підприємство 
“Вода Донбасу”, Слов’янське приватне акціонерне товариство 
“Донецькоблгаз”, дистанція сигналізації та зв’язку “Донецька залізниця”). 

14.04.2016-20.04.2016: підготовка відповідної документації, реєстрація 
земельної ділянки та отримання витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку. 

24.04.2016-26.04.2016: підготовка та затвердження містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на будівництво Центру безпеки 
громадян. 

24.04.2016-29.04.2016: відкриття розрахункового рахунку управління 
капітального будівництва Краматорського міськвиконкому для здійснення 
розрахунків з проектною та підрядною організаціями по будівництву Центру 
безпеки громадян. 

29.04.2016-10.05.2016: підготовка та затвердження Завдання на 
проектування Центру безпеки громадян. 

05.05.2016: укладання управління капітального будівництва 
Краматорського міськвиконкому договору-підряду на виконання проектно-
вишукувальних робіт із товариства з обмеженою відповідальністю 
“ІТЦ ”Спецбудпроект”. 

12.05.2016-31.05.2016: моніторинг цін на засоби зв’язку, на пожежні 
автомобілі, на меблі та побутове обладнання для подання на розгляд 
тендерного комітету міської ради. 

20.05.2016: внесення в систему електронних закупівель ProZorro змін до 
річних планів закупівель управління капітального будівництва Краматорського 
міськвиконкому на будівництво Центру безпеки громадян. 
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07.06.2016: внесення в систему електронних закупівель ProZorro змін до 
річних планів закупівель Лиманської міської ради на придбання пожежного 
автомобіля.  

06.05.2016-15.06.2016: підготовка товариство з обмеженою 
відповідальністю “ІТЦ” Спецбудпроект” проектно-кошторисної документації на 
будівництво. 

13.06.2016-15.06.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради “Про 
присвоєння поштової адреси земельній ділянці для будівництва та 
обслуговування Центру безпеки громадян у м. Лиман Донецької області”. 

15.06.2016-24.06.2016: ознайомлення, внесення змін та доповнень до 
проекту Лиманською міською радою. 

30.06.2016-18.07.2016: експертиза проектно-кошторисної документації. 
18.07.2016-20.07.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 

прийняття рішень виконавчого комітету Лиманської міської ради “Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.04.2016 № 144, “Про 
делегування управлінню капітального будівництва Краматорського 
міськвиконкому функцій замовника по будівництву Центру безпеки громади, 
розташований за адресою: м. Лиман, пров. Бригадний, 6/1” . 

19.07.2016-21.07.2016: підготовка проекту рішення, узгодження та 
прийняття рішення Лиманської міської ради “Про створення місцевої пожежно-
рятувальної команди при Центрі безпеки громадян Лиманської міської ради”, 
яким затверджено штатний розпис та Положення про місцеву пожежно-
рятувальну команду. 

20.07.2016-27.07.2016: підготовка та надання Головним управлінням 
ДСНС у Донецькій області методичної допомоги Лиманський міській раді щодо 
забезпечення комплектування Центру безпеки громадян засобами зв’язку, 
комп’ютерною технікою, побутовою технікою, форменим одягом та меблями. 

25.07.2016-02.08.2016: підготовка та розміщення управління капітального 
будівництва Краматорського міськвиконкому в системі електронних закупівель 
ProZorro оголошення про проведення відкритих торгів щодо будівництва 
Центру безпеки громадян. 

27.07.2016-19.08.2016: оголошення Лиманською міською радою через 
засоби масової інформації конкурсу та прийняття документів від кандидатів 
щодо комплектації вакантних посад Центру безпеки громадян. 

08.08.2016-10.08.2016: підготовка та розміщення Лиманською міською 
радою в системі електронних закупівель ProZorro оголошення про проведення 
відкритих торгів щодо закупівлі пожежної автоцистерни для комплектації 
Центру безпеки громадян. 

02.08.2016-18.08.2016: звернення за роз’ясненнями та подання тендерних 
пропозицій у системі електронних закупівель ProZorro щодо будівництва 
Центру безпеки громадян. 

10.08.2016-26.08.2016: звернення за роз’ясненнями та подання тендерних 
пропозицій у системі електронних закупівель ProZorro щодо закупівлі пожежної 
автоцистерни для забезпечення Центру безпеки громадян. 
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16.08.2016-19.08.2016: підготовка та надання Краснолиманським 
районним відділом Головного управління ДСНС України у Донецькій області 
методичної допомоги Лиманській міській раді щодо комплектації Центру 
безпеки громадян засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, побутовою 
технікою, форменим одягом та меблями. 

19.08.2016: проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з об’єкту 
“Будівництво Центру безпеки громадян” . 

22.08.2016-25.08.2016: розгляд пропозицій та затвердження товариство з 
обмеженою відповідальністю “РУФ Профіль Групп” переможцем відкритих 
торгів на закупівлю робіт з об’єкта “Будівництво Центру безпеки громадян”. 

29.08.2016: проведення відкритих торгів щодо закупівлі пожежної 
автоцистерни для комплектації Центру безпеки громадян. 

29.08.2016-31.08.2016: підготовка та розміщення Лиманською міською 
радою в системі електронних закупівель ProZorro оголошення про проведення 
допорогової закупівлі радіостанцій та персонального комп’ютера для 
комплектації Центру безпеки громадян. 

31.08.2016-01.09.2016: підготовка та розміщення Лиманською міською 
радою в системі електронних закупівель ProZorro оголошення про проведення 
допорогової закупівлі пристрою реєстрації переговорів диспетчера для 
комплектації Центру безпеки громадян. 

31.08.2016: проведення співбесіди та психологічного тестування при 
Лиманській міській раді щодо відбору кандидатів на вакантні посади в Центрі 
безпеки громадян. 

01.09.2016: підготовка управлінням капітального будівництва 
Крамторського міськвиконкому та надання Декларації про початок виконання 
будівельних робіт до Відділу містобудування та архітектури Лиманської міської 
ради. 

05.09.2016: розгляд пропозицій та відхилення пропозиції приватного 
акціонерного товариства “Український пожежний концерн “Укрпожсервіс” щодо 
пожежної автоцистерни для комплектації Центру безпеки громадян. 

05.09.2016: розгляд документів конкурсантів та затвердження вакантних 
посад для комплектування Центру безпеки громадян.  

06.09.2016-06.10.2016: навчання пожежних Центру безпеки громадян. 
12.09.2016: розгляд пропозицій та затвердження товариства з обмеженою 

відповідальністю “Промислова компанія “Пожмашина” щодо пожежної 
автоцистерни для забезпечення Центру безпеки громадян”. 

13.09.2016: розгляд та затвердження пропозицій щодо закупівлі фізичною 
особою підприємцем Благодарна О.І. радіостанцій для комплектування Центру 
безпеки громадян. Розгляд та затвердження пропозицій щодо закупівлі 
персонального комп’ютеру для комплектації Центру безпеки громадян 
товариством з обмеженою відповідальністю “Діавестенд комплексні рішення. 

01.09.2016-13.09.2016: узгодження питань, підготовка та укладання 
Договору підряду між управлінням капітального будівництва Краматорського 
міськвиконкому та товариства з обмеженою відповідальністю “РУФ Профіль 
Групп” на будівництво Центру безпеки громадян. 
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15.09.2016-22.11.2016: проведення будівельних робіт товариством з 
обмеженою відповідальністю “РУФ Профіль Групп“ Центру безпеки громадян. 

23.11.2016: урочисте відкриття Центру безпеки громадян за участі 
керівництва міста, області та МВС. 

Опис результатів 
Враховуючи те, що всі існуючі підрозділи місцевої пожежної охорони 

знаходилися на території Лиманської об’єднаної територіальної громади і 
фінансувалися з місцевого бюджету, та з метою подальшого надійного 
фінансування та підтримання боєздатності, рішенням сесії Лиманської міської 
ради від 16.02.2017 № 7/24-1095 “Про створення комунального закладу 
“Лиманський Центр безпеки громадян” за адресою: м. Лиман, провулок 
Бригадний, 6/1.  

Цим Рішенням сесії міської ради також було затверджено Статут 
комунального закладу “Лиманський Центр безпеки громадян”, штатну 
структуру комунального закладу в складі 56 одиниць. 

До складу комунального закладу “Лиманський Центр безпеки громадян”, 
крім новоствореної місцевої пожежно-рятувальної команди при “Центрі 
безпеки громадян”, увійшли раніше створені Заріченська місцева пожежна 
команда, Дробишевська місцева пожежна команда, Рубцівська місцева 
пожежна команда. 

Також рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради 
від 15.03.2017 № 68, у зв’язку зі створенням комунального закладу 
“Лиманський Центр безпеки громадян”, враховуючи пропозиції Лиманського 
районного відділу Головного управління ДСНС України у Донецькій області, і з 
метою вдосконалення організації системи цивільного захисту й раціонального 
використання сил і засобів щодо попередження та реагування на пожежі та 
надзвичайні ситуації на території Лиманської об’єднаної територіальної 
громади, визначено зони обслуговування місцевих пожежних команд 
с. Зарічного, с. Дробишевого, с. Рубців та місцевої пожежно-рятувальної 
команди “Центру безпеки громадян” м. Лимана. 

 

Схема приміщень будівлі Центру безпеки громадян 
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З часу відкриття Центру безпеки громадян протягом 2017 року загальна 
кількість реагувань новоствореного Центру безпеки громадян (комунального 
закладу “Лиманський Центр безпеки громадян” - 183 виїзди.  

Окрім участі у гасінні пожеж, працівниками Центру безпеки громадян 
проводяться інші роботи, пов’язані із забезпеченням безпеки населення. 

На утримання комунального закладу “Лиманський Центр безпеки 
громадян” витрачено 4 млн. 600 тис. грн., джерела коштів – з місцевого 
бюджету.  

На фінансування комунального закладу “Лиманський Центр безпеки 
громадян” на 2018 рік передбачено 5 млн. 50 тис. грн., джерела коштів – з 
місцевого бюджету. 

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Голова об’єднаної територіальної громади – 
Стеценко Віталій Михайлович, телефон: 
(056) 696-75-93, e-mail: svyatotg@ukr.net. 

Начальник відділу з питань цивільного 
захисту, надзвичайних ситуацій та мобілізаційної 
роботи виконавчого комітету Святовасилівської 
сільської ради – Осадчий Ярослав Леонідович, 
телефон (056) 696-75-93, e-mail: 
svyatotg@ukr.net 

Святовасилівська об’єднана територіальна 
громада розташована на території 
Солонянського району Дніпропетровської 
області. Адміністративним центром громади є 
с. Святовасилівка. До складу громади увійшло 
19 населених пунктів (17 сіл та 2 селища). 
Площа громади – 231,4 кв. км. Чисельність 
населення – 4 тис. 723 особи. 

Центр безпеки 
Святовасилівської об’єднаної 

територіальної громади 
 

Пожежна команда 
Історичні відомості 
Селище Святовасилівка (Єлізарове) розташоване за 30 км до північного 

заходу від районного центру. Залізнична станція на лінії Апостолово-
Нижньодніпровськ-Вузол. На території сільської ради знаходиться залізнично 
дорожна станція. Уздовж залізничної колії розросталося село, яке мало назву 
Молода Гвардія, а потім Єлізарове (1932 р.).  

На виконання Закону України “Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки” та відповідно до Постанови Верховної 
Ради України від 12 травня 2016 р. № 1353-VIII “Про перейменування деяких 
населених пунктів” змінено назву селище Єлізарове на селище 
Святовасилівка. 

 

mailto:svyatotg@ukr.net
mailto:svyatotg@ukr.net
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Стан техногенно-екологічної безпеки  
Громада в основному розташована на рівнині в центральній частині 

області на правому березі річки Дніпро. Рельєф хвилястий, пересічений 
балками. Максимальні абсолютні відмітки поверхні землі коливаються від 
72 м  до 111 м. Територія розміщена в центральній степовій зоні, підзоні 
північного степу правобережно-дніпровської провінції. Територію громади 
перетинають річки Комишувата Сура та Любимівка.  

Територія об’єднаної територіальної громади попадає в зони: можливого 
радіоактивного забруднення від Запорізької атомної електростанції (глибина 
зони – 150 км); можливого хімічного забруднення від магістрального 
аміакопроводу “Тольяті-Одеса” державного підприємства “Укртрасаміак” 
(глибина зони – 7,69 км).  

Основну вибухонебезпечну загрозу на території громади для населення 
становлять наступні потенційно-небезпечні об’єкти: товариство з обмеженою 
відповідальністю “Белгравія”, автозаправна станція № 24 товариства з 
обмеженою відповідальністю “ЛІВЕД ОЙЛ”, Незабудинське хлібоприймальне 
підприємство. По території Святовасилівської громади проходить залізнична 
колія сполученням Дніпро-Лошкарівка-Апостолове та автотраса державного 
значення Т0417.  

Згідно з Кодексом цивільного захисту України голова об’єднаної 
територіальної громади відповідає за виконання всього комплексу заходів 
цивільного захисту на території громади, належний рівень безпеки 
життєдіяльності населення громади, в тому числі за їх протипожежний захист.  

Одним із найбільш проблемних питань, які виникають під час реагування 
на надзвичайні ситуації на території громади, є значна віддаленість населених 
пунктів від державного пожежно-рятувального підрозділу (до 40 км). Як 
наслідок, державні пожежно-рятувальні підрозділи прибувають на місце 
пожежі із значним перевищенням установлених часових нормативів, у межах 
40-50 хв. Отже, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 
території громади є недостатнім. 

Мета: 
· підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий 
період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та 
мінімізація їх наслідків; 

· вдосконалення системи управління заходами та процесами захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій, вжиття ефективних заходів 
захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, аварій, 
катастроф, великих пожеж, несприятливих гідрометеорологічних явищ; 

· забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж; 

· організація життєзабезпечення постраждалого населення під час 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
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Завдання: 
· реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної 

безпеки, підвищення рівня захисту населення і території об’єднаної 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру в мирний час; 

· забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, накопичення 
засобів захисту. 

Інформація про виконавців та партнерів 
Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області; 

Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації; Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Дніпропетровської області; Відділ з питань цивільного захисту, 
надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи виконавчого комітету 
Святовасилівської сільської ради; товариство з обмеженою відповідальністю 
“Профстройпроект”. 

Хронологія та послідовність реалізації 
Рішенням сільської ради від 04.08.2016 № 2-9/VІІ затверджено Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку Єлізарівської 
(Святовасилівської) сільської ради на 2016 рік (з внесенням до неї пункту 
щодо будівництва Центру безпеки громадян).  

Рішенням сільської ради про внесення змін до бюджету 2016 р. 
від 23.09.2016 № 1-10 виділено кошти на будівництво Центру безпеки 
громадян. 

Рішенням сесії від 29.07.2016 № 4-9/VІІ надано дозвіл на виготовлення 
проекту відведення земельних ділянок для будівництва Центру безпеки 
громадян в с. Єлізарово, вул. Центральна 2-Д. 

Укладено договір підряду від 15.08.2016 № 15/08 з товариства з 
обмеженою відповідальністю “Профстройпроект” на виконання проектних 
робіт.  

Укладено договір від 16.09.2016 №101 з товариством з обмеженою 
відповідальністю “Геометрікс” на виконання робіт з розробки проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Укладено договір підряду від 23.09.2016 № 23/09-4 з товариством 
обмеженої відповідальності “Профстройпроект” на виконання вишукувальних 
робіт.  

Рішенням сільської ради від 05.04.2017 №19-14/VІІ затверджено 
положення та утворено місцеву пожежну команду. 

Укладено договір від 23.12.2016 № 23/12 з товариством з обмеженою 
відповідальністю “Афіна Центр” на будівництво Центру безпеки громадян. 

Розпорядженням Святовасилівського сільського голови від 25.07.2017 
№ 98-к прийнято на посаду начальника комунального закладу 
“Святовасилівська місцева пожежна команда” Нагайця В.В. 

Рішенням сесії від 31.10.2017 № 7-18/VІІ затверджено штатний розпис 
комунального закладу “Святовасилівська місцева пожежна команда”.  
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З ДСНС погоджено Положення про Святовасилівську місцеву пожежну 
команду. 

Комунальний заклад “Святовасилівська місцева пожежна команда”  
19 червня 2017 р. зареєстровано в єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб. 

23.11.2017 відбулось урочисте відкриття комунального закладу 
“Святовасилівська місцева пожежна команда”.  

Наказом начальника комунального закладу “Святовасилівська місцева 
пожежна команда” від 01.12.2017 № 15 затверджено чисельність особового 
складу Святовасилівської місцевої пожежної команди за караулами.  

Особовий склад місцевої пожежної команди пройшов навчання на 
Навчальному пункті Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській 
за фахом пожежний-рятувальник (12 осіб.).  

Місцеву пожежну команду включено в розрахунок відповідних Планів 
залучення сил і засобів у Дніпропетровській області.  

Бюджет 
Створення Центру безпеки громадян на території Святовасилівської 

об’єднаної територіальної громади здійснювалось за рахунок місцевого 
бюджету, направленого на: 

· виготовлення проектно-кошторисної документації (97,92 тис. грн.); 
· авторський нагляд (3,643 тис. грн.); 
· технічний нагляд (50,640 тис. грн); 
· будівництво Центру безпеки громадян (1,889,800 тис. грн.); 
· підключення Центру безпеки громадян до електромережі  

(12,839 тис. грн.); 
· благоустрій території Центру безпеки громадян (699,237 тис. грн.). 
Загальний обсяг фінансування будівництва склав 2,723,251 тис. грн. 

Роботи з проведення водопостачання та благоустрою були виконані за 
рахунок спонсорських організацій. 

Опис результатів 
Будівництво та відкриття на території Святовасилівської сільської ради 

Центру безпеки громадян забезпечує виконання заходів пілотного проекту 
щодо організації заходів цивільного захисту населення спроможних 
територіальних громад по Дніпропетровській області. 

Його функціонування підвищить рівень захисту населення і території від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в 
особливий період, забезпечить запобігання виникненню можливих 
надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків, проведення рятувальних та 
інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
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ВИСОЦЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Голова об’єднаної територіальної громади – 
Гура Людмила Федорівна, телефон: (036) 586-
01-00. 

Площа об’єднаної громади – 46,625 кв. км. 
Населення становить 4 тис. 551 осіб, густота 
населення – 97,61 осіб на кв. км. До складу 
Висоцької об’єднаної територіальної громади 
входять села: Висоцьк, Хилін, Вербівка, Людинь, 
Рудня, Партизанське, Золоте. Адміністративний 
центр сільської ради – с. Висоцьк. 

На території громади розташовано: 
потенційно небезпечних об’єктів – 
2 (автозаправна станція державного 
підприємства “Висоцьке лісове господарство”, 
с. Висоцьк, товариство з обмеженою 
відповідальністю “Торфленд Україна”, 
с. Людинь). 

Адміністративний центр 
 

 
 
 
 
 
 

Проведення заняття 

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні основними повноваженнями органів 
місцевого самоврядування базового рівня є створення безпечних умов 
проживання, а у разі потреби – захист населення і територій у межах 
об'єднаної громади. Також Концепція передбачає, що територія 
адміністративно-територіальної одиниці базового рівня визначається з 
урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на 
території громади.  

У кожному центрі громади або іншому населеному пункті, за 
результатами проведеного аналізу техногенного навантаження та рівня 
забезпеченості підрозділами, що можуть забезпечити гасіння пожеж, 
рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, 
стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та 
нещасним випадкам на них, рішенням органу місцевого самоврядування 
створюються підрозділи місцевої та/чи добровільної пожежної охорони.  

Як варіант оптимізації надання послуг, що спрямовані на збереження 
життя та здоров’я мешканців населених пунктів громади, створення безпечних 
умов їх проживання окремими об’єднаними територіальними громадами було 
взято за основу ідею створення Центрів безпеки громадян, у приміщенні яких 
можна одночасно розмістити екіпажі пожежно-рятувального підрозділу, служби 
швидкої медичної допомоги та національної поліції.  

Таке компактне розташування оперативних служб дозволить швидко та 
ефективно вирішувати питання захисту населення і території громади та 
значно скоротить фінансові витрати об’єднаних територіальних громад на їх 
утримання.  
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Крім того, посилити оперативну спроможність Центрів безпеки громадян 
можна шляхом створення команд добровольців-вогнеборців з подальшим їх 
залученням до виїздів за викликом місцевого пожежно-рятувального 
підрозділу. 

Зважаючи на вищевикладене, було прийнято рішення про створення 
Центру безпеки громадян у с. Висоцьк (Висоцька об’єднана територіальна 
громада, Дубровицький район, Рівненська область). 

Хронологія та послідовність реалізації  
Створенню Центру безпеки громадян у Висоцькій об’єднаній 

територіальній громаді передувала активна інформаційна робота за цим 
напрямком посадових осіб Головного управління ДСНС України у Рівненській 
області, до повноважень яких належить реалізація завдань щодо 
реформування системи ДСНС та фахівців підпорядкованих підрозділів.  

Зокрема, у 2017 році було проведено 173 робочі зустрічі, 75 нарад, 
16 семінарів, взято участь у роботі 7 засідань круглих столів з керівниками 
сільських (селищних, міських) рад та представниками створених об’єднаних 
територіальних громад, під час яких надавалася методична допомога, 
консультації та рекомендації з питань утворення та функціонування пожежно-
рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної 
охорони в об’єднаних територіальних громадах та можливість їх 
функціонування у рамках Центрів безпеки громадян.  

22.05.2017 заступник начальника Головного управління ДСНС України у 
Рівненській області полковник служби цивільного захисту Мохрик О.П. брав 
участь у програмі “Пряма мова” в прямому ефірі телерадіокомпанії “Ритм”, під 
час якої обговорювалися питання адміністративно-територіального 
перерозподілу Рівненської області в умовах децентралізації, реформування 
ДСНС, створення підрозділів місцевої пожежної охорони та Центрів безпеки 
громадян. 

20.04.2017 Висоцькою сільською радою були прийняті рішення щодо 
організації пожежно-рятувального захисту шляхом створення місцевої 
пожежної команди (Рішення сільської ради від 20.04.2017 № 157 “Про 
створення місцевої пожежної команди” та Рішення сільської ради від 
20.04.2017 № 158 “Про затвердження Положення функціонування 
добровільної пожежної охорони на території Висоцької сільської ради”). 

Під будівлю Центру безпеки громадян переобладнано колишню будівлю 
гаражів державного підприємства “Висоцьке лісове господарство”. 

28.08.2017 у селі Висоцьк Дубровицького району Рівненської області 
відбулося урочисте відкриття Центру безпеки громадян.  

Участь у заході взяли начальник Головного управління ДСНС України у 
Рівненській області Сергій Крук, голова Дубровицької районної державної 
адміністрації Микола Петрушко, голова Дубровицької райради Микола 
Кухарець, голова Висоцької об’єднаної територіальної громади Людмила Гура, 
а також Народний депутат України Василь Яніцький.  

Від територіального підрозділу ДСНС для потреб пожежно-рятувального 
підрозділу Центру безпеки громадян вручене пожежне обмундирування та 
спорядження. 
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У Центрі безпеки громадян, окрім місцевої пожежної команди, 
знаходитиметься кабінет дільничного офіцера поліції.  

16.01.2018 на базі Центру розвитку місцевого самоврядування у рамках 
реалізації Програми U-LEAD з Європою відбувся семінар з теми “Організація 
безпеки в об’єднаних територіальних громадах”, під час якого представники 
Головного управління ДСНС України у Рівненській області акцентували увагу 
на питанні утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в об'єднаних 
територіальних громадах.  

Опис результатів 
Досвід створення Центру безпеки громадян переймається іншими 

об’єднаними територіальними громадами, сільськими та селищними радами 
області, а саме: 

· у с. Жадень Миляцької об’єднаної територіальної громади 
Дубровицького району будується Центр безпеки громадян, на сьогодні вже 
освоєно 700 тис. грн. (Центр безпеки громадян обслуговує громаду 9 сіл, у 
яких проживає майже 6,5 тис. осіб); 

· виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво 
приміщення для Центру безпеки громадян в с. Білій Криниці Рівненського 
району та оголошено тендер на ведення будівництва (Центр безпеки громадян 
обслуговує громаду 3 сіл, у яких проживає понад 3 тис. осіб, після утворення 
місцевої об’єднаної територіальної громади, відповідно розшириться територія 
обслуговування); 

· розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво 
приміщення для Центру безпеки громадян с. Привільного Привільненської 
об’єднаної територіальної громади Дубенського району. 

Центр безпеки громадян обслуговує громаду 7 сіл, у яких проживає 
понад 4 тис. осіб. 
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ТЕМА 3.  

ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ 

ПОЖЕЖНИХ КОМАНД (ДРУЖИН) 
 

ІВАНІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Голова громади – Шафранович Руслан 

Васильович, телефони: (035) 514-73-42, 
(035) 514-73-31, e-mail: silrada2015@ukr.net, 
веб-сайт: ivanivska.gromada.org.ua 

Кількість рад, що об’єдналися 4: Сороцька 
сільська рада – с. Сороцьке (853 особи), 
Ілавченська сільська рада – с. Ілавче (1 тис. 
373 особи), Глещавецька сільська рада – 
с. Глещава (682 особи), Іванівська сільська рада 
– с. Іванівка (1 тис. 458 осіб), с. Лозівка 
(116 осіб). 

Площа об’єднаної територіальної громади: 
109,6 кв. км. Чисельність населення громади: 
4 тис. 482 осіб.  

Кількість старостинських округів – 3. 
Адміністративний центр громади – с. Іванівка 
Теребовлянського району. 

На території громади функціонують: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 2, 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 2, дитячі 
дошкільні заклади – 4, амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини – 2, фельдшерсько-
акушерський пункт – 2, фермерське 
підприємство – 1, терапевтичне відділення 
районної лікарні – 1 на 20 ліжкомісць, аптеки – 1, 
сільські будинки культури – 3, клуби – 2, 
бібліотеки – 4, відділення пошти – 4, 
Тернопільська обласна громадська організація 
“Благодійність”, громадська організація “Єдність-
Ілавче”, приватно-орендне підприємство 
“Іванівське”, приватне акціонерне підприємство 
“Топільче”. 

 
Місцева пожежна команда 

с. Ілавчого 

 
Відкриття місцевої пожежної 

команди с. Ілавчого 

 
Вручення пожежно-технічного 

обладнання 

 
Стан будівлі до ремонту 

 

mailto:silrada2015@ukr.net
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З часу створення Іванівської об’єднаної територіальної громади, постала 
проблема ефективного захисту населення й території від надзвичайних 
ситуацій, адже найближчий пожежно-рятувальний підрозділ перебував на 
значній відстані та був неспроможний у найкоротші терміни прийти на 
допомогу населенню громади. Зваживши всі “за” і “проти” та врахувавши 
пропозиції територіального підрозділу ДСНС у Тернопільській області, 
прогресивний актив громади вирішив, що існує потреба у створенні місцевої 
пожежної охорони. Питання створення місцевої пожежної охорони було 
винесено на розгляд сесії сільської ради та у вересні 2017 року схвалено 
створення місцевої пожежної команди в с. Ілавче. 

Основною метою та завданням цього підрозділу є зменшення часу 
прибуття рятувальної служби до місця виклику, збереження життя населення, 
захист території від надзвичайних ситуацій та матеріального надбання 
об’єднаної територіальної громади.  

Для досягнення результату щодо створення місцевої пожежної команди 
передувала кропітка робота голови об’єднаної територіальної громади, 
представників Теребовлянського районного підрозділу та апарату Управління 
ДСНС України у Тернопільській області, а також активного сприяння голови 
Тернопільської обласної державної адміністрації, Теребовлянської районної 
державної адміністрації. 

З метою реалізації заходів цивільного захисту, в тому числі у частині 
створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, Управлінням  
ДСНС України у Тернопільській області проведено навчання посадових осіб 
об’єднаних територіальних громад на Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області, 
організовувалися засідання круглих столів та семінари з керівникам 
об’єднаних територіальних громад.  

Під час проведення вищевказаних заходів як методичної допомоги 
надавалися: “Практичні порадники з реалізації основних заходів цивільного 
захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні”; рекомендації з використання цільової субвенції; 
дорожні карти зі створення місцевої і добровільної пожежної охорони в 
об’єднаних територіальних громадах; алгоритми підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.  

Хронологія та послідовність реалізації 
08.04.2016 – Теребовлянським районним відділом Управління ДСНС 

України у Тернопільській області направлено голові Теребовлянської 
райдержадміністрації інформацію, в якій ініційовано проведення виїзної 
наради в с. Ілавчому, Іванівської об’єднаної територіальної громади для 
обговорення питання створення місцевої пожежної команди. 

19.04.2016 – на чолі із головою Теребовлянської районної державної 
адміністрації Ништою Ю.М., завідувачем сектором цивільного захисту 
Теребовлянської районної державної адміністрації Качмаром Є.М. та 
начальником Теребовлянського районного відділу Управління ДСНС України у 
Тернопільській області здійснено робочий виїзд в с. Ілавче для проведення 
наради, на якій обговорено комплекс капітальних робіт з ремонту будівлі 
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старого пожежного депо. Кошти на ці заходи передбачалося виділити при 
надходженні субвенції з Державного бюджету на розвиток інфраструктури 
Іванівської об’єднаної територіальної громади. 

02.08.2016 – представником Теребовлянського районного відділу 
Управління ДСНС України у Тернопільській області проведено робочу зустріч 
із головою та населенням Іванівської об’єднаної територіальної громади, під 
час якої проведено роз’яснювальну бесіду щодо необхідності та доцільності 
створення підрозділу місцевої пожежної охорони. 

12.08.2016 – на сесії територіальної громади проведено інформування 
депутатського корпусу, щодо необхідності та доцільності створення підрозділу 
місцевої пожежної охорони, а також на черговій сесії громади клопотати про 
виділення коштів на ремонт будівлі пожежного депо в с. Ілавчому.  

12.08.2016 – на сесії Іванівської територіальної громади визначено чотири 
одиниці для комплектування місцевого пожежно-рятувального підрозділу 
(рішення від 12.08.2016 № 98).  

Цим рішенням затверджено положення про місцеву пожежну команду та 
виділено кошти на здійснення ремонтних робіт.  

Завдяки постійному контролю та здійсненню роз’яснювальної роботи з 
боку Теребовлянського районного відділу Управління ДСНС України у 
Тернопільській області протягом січня-вересня 2017 року проведено ремонтні 
роботи пожежного депо.  

07.04.2017 – під час наради з сільськими, селищними, міськими головами 
об’єднаних територіальних громад, Віце-прем’єр-міністром України 
Зубком Г.Г., головою ДСНС Чечоткіним М.О. вручено сертифікати на 
отримання пожежно-рятувальних автомобілів керівникам семи громад, які 
зобов’язались у 2017 році відкрити підрозділи місцевої або добровільної 
пожежної охорони, в тому числі була й Іванівська об’єднана територіальна 
громада. 

08.09.2017 – на черговому засіданні сесії сільської ради прийнято рішення 
№ 256 “Про утворення місцевої пожежної команди та затверджено Положення 
про сільський фонд забезпечення діяльності підрозділу місцевої пожежної 
команди та про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки”.  

Враховуючи зазначене рішення та на підставі сертифікату на отримання 
пожежно-рятувального автомобіля на договірній умові здійснено передачу 
однієї позаштатної пожежно-рятувальної техніки, що підлягає списанню.  

Як результат проведеної роботи 03.10.2017 відбулося відкриття місцевої 
пожежної команди в с. Ілавчому Іванівської об’єднаної територіальної громади. 
Підрозділ включено до районного плану залучення сил і засобів.  

Бюджет 
Фінансування заходів щодо створення та функціонування місцевої 

пожежної команди здійснювалося лише за рахунок бюджету об’єднаної 
територіальної громади у розмірі 371 тис. 100 грн.  

Субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури Іванівської 
об’єднаної територіальної громади в частині створення місцевої пожежної 
команди не надходили. 
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Опис результатів 
За результатами впровадження зазначеної практики забезпечено 

найкоротший час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця 
надзвичайної ситуації, перекваліфіковано та забезпечено робочими місцями 
чотири чоловіки з числа громади а також організовано професійний захист 
населення і територій об’єднаної територіальної громади, що, в свою чергу, 
сприяє розвитку інфраструктури та збереженню надбання громади. 

Враховуючи сумну статистику виникнення пожеж на території 
Тернопільської області, можна сміливо сказати, що третю частину пожеж у 
сільській місцевості ліквідовують саме рятувальники місцевих пожежних 
команд. 

Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів на території 
Тернопільської області стало можливим лише завдяки впровадженню 
наступних заходів: 

питання створення місцевих пожежних команд виносилося на розгляд 
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та об'єднаних територіальних 
громадах; 

за ініціативи Управління ДСНС України у Тернопільській області 
розроблено та затверджено між районними державними адміністраціями та 
об’єднаною територіальною громадою Плани основних заходів пілотного 
проекту (окремо для кожної громади); 

представники районних підрозділів та обласного апарату Управління 
ДСНС особисто піднімають питання створення місцевих пожежних команд на 
засіданні сесії об’єднаної територіальної громади; 

питання створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів 
включаються до плану роботи обласної державної адміністрації. 

Під час створення місцевої пожежної команди виникла проблема, 
пов’язана з забезпеченням пожежно-рятувальною технікою, а саме: громада 
не спроможна за власні кошти придбати пожежно-рятувальний автомобіль, 
тому було прийнято рішення щодо передачі від Управління ДСНС України у 
Тернопільській області, на договірних умовах, позаштатної пожежно-
рятувальної техніки, що підлягає списанню. 

Підсумовуючи, можна сказати, що більшість підрозділів місцевої пожежної 
охорони розміщується громадами в пристосованих приміщеннях, які повною 
мірою не відповідають вимогам до спеціальних пожежних депо.  

Такі рішення важко назвати проектами розвитку інфраструктури. Місцеві 
пожежні підрозділи не стають культурними осередками в невеличких 
населених пунктах, як це історично відбувалося в європейських країнах. 

Населення та керівники органів місцевого самоврядування не 
усвідомлюють потребу створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, 
тому їх створення відбувається лише при здійсненні постійної роз’яснювальної 
роботи з боку підрозділів ДСНС України у Тернопільській області та втручанні 
у процес створення обласної державної адміністрації. 
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Фотоматеріали, які ілюструють результати кращої практики 
 

Встановлення вікон Проведення ремонту будівлі пожежного 
депо 

Ремонт фасаду Вручення пожежно-рятувального 
обладнання 

 

РАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Рашівський сільський голова – Омельченко Володимир Іванович, 
телефон: (0535) 45-23-42, e-mail: rachivka-rada@i.ua. Рашівська сільська рада 
входить до Гадяцького району Полтавської області, розташована в його 
південній частині на лівому березі річки Псел. Центр – село Рашівка, 
розташоване на відстані 25 км від районного центру. До складу сільської ради 
входять села: Рашівка та Новий Виселок. Площа Рашівської сільської ради 
становить – 6571,30 га, в тому числі ріллі – 4574,16 га. Чисельність населення 
станом на 01.01.2018 – 1 тис. 678 осіб, всього 509 дворів.  

На території Рашівської сільської ради розміщені та здійснюють свою 
діяльність такі установи і організації: Рашівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів, Рашівський психоневрологічний будинок-інтернат, Рашівська 
амбулаторія ЗПСМ, Рашівське відділення зв'язку, дитячий навчальний заклад 
“Зернятко”, Рашівська державна дільнична лікарня ветеринарної медицини, 
Комбінат побутових послуг, Харківський регіональний структурний підрозділ 
державного підприємства “Украерорух”, товариство з обмеженою 
відповідальністю “Агро-Край”, фермерське господарство “Рашівське” та 
фізичні особи-підприємці “Хохуля”, “Петрик”, “Рудич”, працюють 9 об’єктів 
торгівлі, 1 автозаправна станція. 

mailto:rachivka-rada@i.ua
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Стан техногенно-екологічної безпеки 
Територіально Рашівська сільська рада межує з Лисівською та 

Харковецькою сільськими радами Гадяцького району Полтавської області, які 
також знаходяться на значній відстані від районного центру.  

За останні 5 років на територіях Лисівської сільської ради виникло 
7 пожеж, збитки від яких становлять близько 1 млн. гривень, Харковецької 
сільської ради – 6 пожеж, збитки від яких становлять більше 150 тис. грн. 

Віддаленість зазначених сільських рад (до 28 км) від найближчого 
державного пожежно-рятувального підрозділу та відсутність поблизу 
підрозділів місцевої пожежної охорони створювало проблему забезпечення 
своєчасного надання безпекових послуг населенню. 

 

 
 

Карта-схема забезпечення своєчасного 
надання безпекових послуг населенню 

 

Придбаний пожежний автомобіль 

 
Хронологія та послідовність реалізації 
У 2016 році Рашівська сільська рада внесла пропозицію сусіднім 

Лисівській та Харковецькій сільським радам Гадяцького району укласти договір 
про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту “Пожежна охорона - запорука профілактики виникнення пожеж”.  

Оформлений відповідно до Закону України “Про співробітництво 
територіальних громад” договір був підписаний головами Рашівської, 
Лисівської та Харковецької сільських рад Гадяцького району 14 грудня 
2016 року, зареєстрований у Реєстрі договорів по співробітництву 
територіальних громад Мінрегіону України за № 65, передбачає координацію 
діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений 
період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів – 
накопичення відповідної суми коштів для придбання пожежного автомобіля.  

Термін виконання договору – впродовж 2017 року. З огляду на можливі 
дорожньо-кліматичні умови було визначено необхідність придбання 
автомобіля підвищеної прохідності зі збільшеним обсягом вогнегасних 
речовин, найбільш простий в обслуговуванні та ремонті – АЦ-40 (131) (на базі 
конверсійного шасі ЗІЛ-131).  
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На час укладення Договору орієнтовна вартість такого автомобіля за 
ціновими пропозиціями вітчизняних підприємств, що виробляють пожежну 
техніку, становила 685,0 тис. грн. 

Бюджет 
Відповідно до умов договору та вимог Бюджетного кодексу України 

фінансування Проекту здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів: від 
Рашівської сільської ради – 217,185 тис. грн., від Лисівської сільської ради – 
81,480 тис. грн., від Харковецької сільської ради – 78,085 тис. грн. 

У зв’язку з відсутністю необхідних обсягів фінансування в місцевих 
бюджетах для придбання пожежного автомобіля, одночасно з укладанням 
договору співробітництва територіальних громад, сільськими радами – 
учасниками договору в 2016 році підготовлено інвестиційний проект “Місцева 
пожежна охорона – запорука профілактики виникнення пожеж” (за аналогією 
проектів державного фонду регіонального розвитку) та подано до Полтавської 
обласної ради, яка, починаючи з 2010 року, щороку проводить обласний 
конкурс проектів розвитку територіальних громад за відповідними категоріями.  

За результатами конкурсу проект визнано переможцем та у 2017 році 
проведено співфінансування видатків на придбання нового пожежного 
автомобіля в сумі 308,250 тис. грн. з обласного бюджету, співфінансування з 
боку організацій – партнерів, передбачено проектом у сумі 37,250 тис. грн. 

У жовтні 2017 року виготовлений пожежний автомобіль прибув до 
Рашівської сільської ради. 

Опис результатів 
Одночасно в квітні 2017 року, з вирішенням питання придбання 

пожежного автомобіля утворено комунальну організацію “Місцева пожежна 
охорона Рашівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області”, 
підібрано персонал місцевої пожежної охорони, проведено його навчання на 
базі навчального пункту Головного управління ДСНС України у Полтавській 
області з використанням інтернет-технологій та дистанційною складовою. 

З підготовкою тендерної документації на придбання пожежного 
автомобіля та створенням місцевої пожежної охорони розпочато роботи з 
опрацюванню тимчасового варіанта пожежного депо задля того, щоб на час 
поставки пожежного авто вже були створені умови для цілодобового несення 
служби персоналом комунального пожежно-рятувального підрозділу. 

У січні 2017 року прийнято рішення щодо початку підготовчих та 
ремонтних робіт у будівлі колишньої пожежно-сторожової охорони 
сільгосппідприємства на території села Рашівка.  

У жовтні 2017 року завдяки організованій співпраці територіальної 
громади з сільськогосподарськими підприємствами тимчасове пожежне депо 
вже було підготовлено для розміщення Рашівської місцевої пожежної охорони, 
створено належні умови для цілодобового чергування. 

08.12.2017 відбулося урочисте офіційне відкриття комунальної організації 
“Місцева пожежна охорона Рашівської сільської ради Гадяцького району 
Полтавської області”.  

Запрошені на відкриття місцевої пожежної охорони представники Проекту 
“Реформа управління на сході України”, що виконується Deutcht Gesellschaft 
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fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, передали Рашівській громаді 
пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, спеціальний захисний 
одяг пожежних, персональний комп’ютер та сучасні цифрові засоби 
радіозв’язку на суму близько 400,0 тис. грн. 

На проведення ремонтних робіт у приміщенні колишньої пожежно-
сторожової охорони сільгосппідприємства, облаштування твердого покриття, 
придбання меблів, форменого одягу, комп’ютерної техніки та ін. витрачено 
близько 230 тис. грн. (кошти місцевих бюджетів, сільгоспвиробників, 
фермерських господарств, фізичної особи-підприємця).  

Для проведення ремонтних робіт залучалися громадяни через Гадяцький 
районний центр зайнятості (громадські роботи). 

Разом з комунальною пожежною охороною на території вищезазначених 
сільських рад діє добровільна пожежна охорона.  

В серпні місяці 2017 року створена та зареєстрована як юридична особа 
Громадська організація “Рашівська добровільна пожежна охорона”.  

На цей час членами добровільної пожежної охорони є більше 
30 громадян, які у вільний від роботи час проходять первинну підготовку по 
програмі пожежний-доброволець, та будучи забезпеченими через Рашівську 
місцеву пожежну охорону цифровими радіостанціями, перебувають на 
постійному зв’язку з диспетчером місцевої пожежної охорони для виклику до 
місця події. 

У 2017 році, не зупиняючись на досягнутому, Рашівська, Лисівська та 
Харковецька сільські ради Гадяцького району Полтавської області спільно 
підготували інвестиційний проект “Розвиток місцевої пожежної охорони” (за 
аналогією проектів державного фонду регіонального розвитку), що передбачає 
будівництво пожежного депо на 2 виїзди, та подали до Полтавської обласної 
ради на обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад.  

Рішенням ради обласного конкурсу цей проект визнано переможцем та 
прийнято рішення про співфінансування будівництва у 2018 році з обласного 
бюджету в сумі 600 тис. грн. 

Внаслідок виконання вищевказаних заходів територія 3-х сільських рад 
отримала власну комунальну пожежно-рятувальну службу, завдяки якій 
створено 11 додаткових робочих місць, на які працевлаштовані мешканці 
зазначених сіл. Організований та розвивається громадський рух добровільних 
пожежних.  

За короткий період, що минув з часу відкриття Рашівської місцевої 
пожежної охорони комунальними пожежними ліквідовано 4 пожежі в зоні 
відповідальності, 1 пожежа на території Сарської сільської ради Гадяцького 
району, яка раніше відмовилася укладати договір про співробітництво 
територіальних громад.  

Під час ліквідації пожеж врятовано два житлових будинки, шість 
господарських будівель, чотири свійські тварини. Сума врятованого майна – 
більше 135 тис. грн. 
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ТЕМА 4.  

ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ 

ПОЖЕЖНИХ КОМАНД (ДРУЖИН) 
 

РОЗВИТОК ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ  

ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 
Формування ефективних добровільних пожежних дружин та створення 

розвинутої мережі місцевої пожежної охорони в населених пунктах на умовах 
міжмуніципального співробітництва Дунаєвецької міської, Дунаєвецької 
селищної, Маківської сільської рад об’єднаних територіальних громад та 
необ’єднаних сільських рад Дунаєвецького району Хмельницької області  

 

ДУНАЄВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
Добровільна пожежна дружина 

с. Міцівці 

Голова Дунаєвецької районної державної 
адміністрації – Бернашевський Олександр 
В’ячеславович.  

Відповідальні посадові особи за реалізацію 
проекту: 

начальник сектору з питань цивільного 
захисту населення Дунаєвецької 
райдержадміністрації – Закурдаєв Юрій 
Олександрович, тел. (038) 583-17-30;  

начальник 12 державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління 
ДСНС України у Хмельницькій області – 
Скоцеляс Олег Олександрович, тел. (067) 302-
10-31. 

Дата утворення району: 1923 рік. Загальна 
площа району: 1 тис. 180 кв. км. Населення: 
62,03 тис. осіб. 

Тиждень безпеки дитини 

Історичні відомості  
Територія сучасної Дунаєвеччини входила до складу різних держав. 

У ХІ ст. ця територія, відома як Пониззя, входила до Теребовлянського 
князівства, а із 1141 року – до Галицького. В 1199 році увійшла до Галицько-
Волинського князівства. У 1362 році Поділля потрапило під владу Великого 
князівства Литовського і до середини XV ст. було автономним князівством.  
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Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації на 
території Дунаєвецького району на постійному цілодобовому чергуванні 
знаходиться державна пожежно-рятувальна частина, розташована на 
території адміністративного центру району.  

Крім того, на території району функціонують 6 підрозділів місцевої 
пожежної охорони. 

Разом з цим, враховуючи площу району, яка складає 1 тис. 180 кв. км, та 
те, що відстань від адміністративного центру до найбільш віддаленого 
населеного пункту становить понад 25 км., ліквідувати пожежу на початковій 
стадії та уникнути травмувань людей і значних матеріальних збитків під час 
пожеж фактично не можливо. 

Інформація про виконавців і партнерів 
З метою максимального скорочення часу прибуття першого пожежно-

рятувального підрозділу до місця події, Громадською спілкою “Асоціація 
розвитку села” спільно з Дунаєвецькою райдержадміністрацією та фахівцями 
Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області підготовлено 
проект для отримання грантової допомоги в рамках Програми Ради Європи 
“Децентралізація і територіальна консолідація в Україні”.  

Проект спрямований на підтримку міжмуніципального співробітництва і 
для поліпшення якості окремих муніципальних послуг “Формування 
ефективних добровільних пожежних дружин та створення розвинутої мережі 
місцевої пожежної охорони в населених пунктах на умовах міжмуніципального 
співробітництва Дунаєвецької міської, Дунаєвецької селищної, Маківської 
сільської рад об’єднаних територіальних громад та не об’єднаних сільських 
рад Дунаєвецького району Хмельницької області”.  

До проекту залучено керівництво об’єднаних територіальних громад, які 
подали розрахунки на ремонтні роботи приміщень місцевої пожежної команди. 

Бюджет 
Дедлайн проекту був оголошений до 21 червня 2017 року, розмір гранту - 

до 3 млн. 250 тис. грн. Розроблений на загальну суму гранту 3 млн. 
238 тис. 759 грн. для забезпечення організаційних заходів, необхідним 
спорядженням добровільних дружин в 38 населених пунктів району та 
поточними ремонтами приміщень місцевих пожежних команд. 

14 липня 2017 року отримано повідомлення Оціночного комітету Ради 
Європи про те, що зазначений проект отримав досить високу оцінку - 
3,44  бали з 5. За рішенням від 12.07.2017 та відповідно до статті 14.5 Статуту 
1374 від 16 грудня 2015 р. Генерального Секретаря про процедуру надання 
грантів Радою Європи було вирішено нагородити учасника, зазначеного вище, 
грантом з максимальною вартістю 2,590 млн. грн. на реалізацію проектної 
пропозиції. 

У серпні 2017 року між громадською спілкою “Асоціація розвитку села” та 
Радою Європи підписано угоду про фінансування проекту.  

У вересні 2017 року надано перший транш у розмірі 50 % загальної 
вартості проекту та розпочато роботу спільно з головами об’єднаних 
територіальних громад, старостами та відповідними спеціалістами в 
населених пунктах щодо реалізації зазначеного проекту. 
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Хронологія та послідовність реалізації 
Реалізація проекту поділялася на наступні етапи: 
· інформування населення про започаткування добровільного 

пожежного руху; 
· організація пунктів прийняття заяв добровольців у старостинських 

округах, проведення співбесід з кандидатами, визначення їхньої готовності; 
· організація проходження медогляду добровольцями, що пройшли 

відбір за результатами співбесіди; 
· прийняття рішення сільськими радами про створення добровільної 

пожежної дружини та визначення місць розташування опорних пунктів, на яких 
будуть базуватися добровільні пожежні дружини; 

· проведення навчання добровільних пожежників; 
· здійснення процедури закупівлі пожежно-рятувального обладнання 

(через систему ProZorro для добровільної пожежної дружини; 
· підписання договорів з добровольцями; 
· страхування життя та здоров’я добровольців. 
Опис результатів 
У результаті реалізації зазначеного проекту у 38 населених пунктах 

Дунаєвецького району створено добровільні пожежні дружини. 
Їх забезпечено відповідним пожежно-рятувальним обладнанням, 

захисним одягом.  
Пожежні добровольці пройшли відповідне навчання, що дає змогу 

забезпечити гасіння пожеж, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 
спільними зусиллями добровільних пожежних (час прибуття до місця події - до 
5 хв.), місцевих пожежних команд (до 10-15 хв.) та державних пожежно-
рятувальних підрозділів ДСНС (не більше 20 хв.).  

У результаті набутого досвіду Головним управлінням ДСНС України у 
Хмельницькій області розроблено методичні рекомендації щодо створення 
підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин 
(команд) із залученням коштів міжнародних організацій. 
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ТЕМА 5. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОВІЩЕННЯ  
ТА ІНФОРМУВАННЯ В ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 
 

БОГДАНІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Голова об’єднаної територіальної громади – 

Грищенко Олексій Григорович, телефон: (056) 
320-09-45, е-mail: bogdanivskasilrada@ukr.net. 

Начальник відділу з питань цивільного 
захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 
та військової роботи виконавчого комітету 
громади – Красніков Дмитро Васильович, 
телефон: (056) 325-94-66. 

Богданівська об’єднана територіальна 
громада знаходиться на території 
Павлоградського району Дніпропетровської 
області. Адміністративним центром громади є 
с. Богданівка. Площа громади – 362,8 кв. км, 
чисельність населення – 7 тис. 463 особи.  

До складу громади увійшли населені пункти 
Богданівської, Новодачинської та Новоруської 
сільських рад (9 сіл). 

 

Богданівська об’єднана 
територіальна громада 

Історичні відомості 
Село Богданівка створено у 1777 році. В ті далекі часи це була слобода 

Богданівна Павлоградського уїзду. Населення Богданівки – переселенці 
Курської, Орловської та Харківської губерній Росії. У володінні слободи 
знаходилося майже 12 тис. га.  

У 1968 році в селі був створений великий радгосп ім. Богдана 
Хмельницького. Це було багатогалузеве господарство, яке швидко 
розвивалося. Багато людей приїхали та оселилися в Богданівці завдяки 
шахтам, які оточують село.  

Стан техногенно-екологічної безпеки 
На території громади знаходиться 21 потенційно-небезпечний об’єкт, з 

них 16 вибухо та пожежонебезпечних. Найбільш небезпечними є об’єкти філії 
приватного акціонерного товариства ДТЕК “Павлоградвугілля”, шахти 
“Дніпровська”, “Самара” та автозаправні станції. 

Хімічну небезпеку становлять Придніпровське управління магістрального 
аміакопроводу Українського державного підприємства “Укртрансаміак”, 
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аміакопровод “Толяти-Одеса” та хлораторна Тернівських очисних споруд філії 
приватного акціонерного товариства ДТЕК “Павлоградвугілля”, де зберігається 
0,9 тонн рідкого хлору.  

У зону можливого хімічного ураження може потрапити робочий персонал 
об’єкту. По території громади протікає 2 річки - Самара, Тернівка. Під час 
проходження повені в зону підтоплення (затоплення) можуть потрапити 
с. Богданівка, с. Нова Дача, с. Тельмана, с. Самарське, с. Нова Русь.  

Однією з найважливіших задач цивільного захисту є своєчасне 
оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації та інформування про розвиток ситуації. 

Враховуючи те, що система оповіщення збудована за радянських часів, 
морально застаріла і практично вийшла з ладу, перед громадою постало 
питання облаштування новітньою системою оповіщення.  

Мета  
Забезпечення об’єднаної територіальної громади модернізованою 

системою оповіщення. 
Інформація про виконавців та партнерів  
Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації; Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області; 
Відділ з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 
військової роботи виконавчого комітету Богданівської об’єднаної 
територіальної громади; товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-
виробниче підприємство “ОЗОН С”.  

Хронологія та послідовність реалізації 
Рішенням Богданівської сільської ради від 14.12.2016 № 220-13/VII 

затверджена “Програма забезпечення пожежної безпеки на території 
Богданівської сільської ради на 2017 рік”. 

Одним із основних завдань програми є інформаційне забезпечення та 
оповіщення підприємств, установ, організацій і населення у разі загрози 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.  

З метою виконання заходів цієї Програми 25.10.2016 проведено нараду з 
представниками товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-
виробниче підприємство “ОЗОН С”.  

За результатами наради запропоновано пусковий комплекс з організації 
системи централізованого оповіщення, укладено договір та складено 
кошторис на проектні роботи.  

Проект узгоджений з Головним управлінням ДСНС України у 
Дніпропетровській області, пройшов експертну перевірку товариства з 
обмеженою відповідальністю “Експертиза ЗО”.  

Бюджет 
Фінансування виготовлення проектно-кошторисної документації та 

монтажні роботи здійснюються за рахунок місцевого бюджету. Вартість 
виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи 
становила 29,0 тис. грн. Загальна вартість проекту становить 814,0 тис. грн. за 
рахунок місцевого бюджету. 
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Опис результатів  
Встановлення сучасної системи оповіщення, в якій застосовується 

декілька каналів доставки інформації, дозволяє досягти максимальної 
ефективності в оповіщенні населення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайної ситуації.  

Крім того, ця система дозволяє організувати для громади власну 
радіостанцію з передачею різноманітної інформації через гучномовні пристрої.  

 

Методичні матеріали щодо оповіщення та інформування 
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ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА ОБ’ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Голова громади – Кіяшко Петро 
Миколайович. Громада розташовуватиметься у 
південній частині Веселівського району.  

До складу громади увійдуть 9 населених 
пунктів, у тому числі одне селище (міського типу) 
Веселе та 8 сіл: Авангард, Білоріцьке, Далеке, 
Єлизаветівка, Новоолександрівка, Озерне, 
Широке, Ясна Поляна.  

Мінімальна відстань населених пунктів до 
адміністративного центру складе 8 км, 
максимальна – 20 км. Площа громади 
складатиме 438,34 кв. км. Загальна кількість 
мешканців громади складє 12 тис. 700 осіб, у 
тому числі дітей: дошкільного віку – 704 особи, 
шкільного віку – 1 тис. 220 осіб.  

Веселівська селищна 
об’єднана територіальна 

громада 
Стан техногенно-екологічної безпеки 
На території, яку охоплює громада, зареєстровано 450 суб’єктів малого і 

середнього підприємництва. На території громади функціонують: 10 закладів 
охорони здоров’я, зокрема: фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, 
лікарня, станція швидкої допомоги та поліклініка, 9 закладів освіти. 

Розташовано 4 об’єкти підвищеної небезпеки а саме: товариство з 
додатковою відповідальністю “Веселівський завод СЗМ”; автозаправна станція 
№ 07/043 приватне акціонерне товариство “Укрнафта”; автогазозаправна 
станція Веселівського цеху природного та скрапленого газу приватне 
акціонерне товариство “Мелітопольгаз”; Веселівський цех природного та 
скрапленого газу приватне акціонерне товариство “Мелітопольгаз”. 

Діє 16 потенційно небезпечних об’єктів а саме: товариство з додатковою 
відповідальністю “Веселівський елеватор”, склад пально-мастильних 
матеріалів фермерське господарство “Оберіг”, товариство з обмеженою 
відповідальністю “Таврія-Агропром”, склад пально-мастильних матеріалів 
товариства з обмеженою відповідальністю “СВК Фрунзе”, склад пально-
мастильних матеріалів Веселівського виправного центру № 8, склад пально-
мастильних матеріалів фермерського господарства “Обрій”, склад пально-
мастильних матеріалів товариства з обмеженою відповідальністю “Деметра”, 
склад пально-мастильних матеріалів державного підприємства “ДГ Ізвестія”, 
склад пально-мастильних матеріалів “Веселівського ПАЛ”, газорозподільний 
пункт смт Веселе, автозаправна станція товариства з обмеженою 
відповідальністю “Ніка”, газова котельня ДЮСШ смт Веселе, газова котельня 
Веселівської районної різнопрофільної гімназії, пункт зберігання кисневих 
балонів Веселівської центральної районної лікарні, асфальто-бітумна база 
філії “Веселівський Райавтодор” та склад пально-мастильних матеріалів філії 
“Веселівський Райавтодор”. 
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Кожна громада має самостійно, з урахуванням місцевих умов та обставин 
і наявних в цій області реалій вирішувати, яким чином вона буде виконувати 
завдання, висунуті згідно з законодавством України у сфері захисту населення 
та територій, гасіння пожеж та рятувальної справи, тому належною 
передумовою потреби протипожежного захисту може бути тільки 
всеохоплююче і передбачливе планування. З урахуванням методичних 
рекомендацій ДСНС, Головного управління ДСНС України у Запорізькій 
області громадою спільно з районною службою порятунку було розроблено 
проект організації системи оповіщення громади – “Радіо громади”.  

Система оповіщення – це комплекс організаційно-технічних заходів, 
апаратури і технічних засобів оповіщення, каналів зв’язку, призначених для 
своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру до центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. 

Система оповіщення та інформативного забезпечення створюється 
завчасно в усіх ланках пунктів управління. Основу системи оповіщення 
утворюють автоматизована система централізованого оповіщення мережі 
зв’язку та радіомовлення, а також спеціальні засоби. 

Терміновій інформації, що передається територіальними органами 
цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, потенційно небезпечними 
підприємствами, повинно передувати уривчасте звучання електричних сирен, 
наявних на відповідній території, а також у запису мережею радіомовлення, 
яке означає “Увага всім!”, адже інформування та оповіщення є головним і 
невід'ємним елементом всієї системи цивільного захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

Існуюча система оповіщення, з використанням проводового 
радіомовлення, практично зруйнована. Беручи до уваги, що ФМ-мовлення - це 
найефективніший спосіб інформування населення, для оповіщення можна 
використовувати Українське суспільне радіо і комерційні ФМ-радіостанції. 
Однак ФМ-покриття УР-1 сьогодні становить менше 40 % території країни і 
охоплює не більше 30 % населення, у той час, як комерційні мовники, які 
працюють переважно в обласних центрах і великих містах, не зацікавлені в 
мовленні у малих та середніх містах, селах і віддалених районах. А тому 
мовлення громад на основі малопотужного ФМ-мовлення можна охопити 
радіосигналом території малих населених пунктів і це вирішить питання 
оповіщення населення по всій території громади.  

Хронологія та послідовність реалізації 
Територіальною громадою було прийнято рішення розробити проект 

“Радіо громади”, що передбачає створення за допомогою малопотужного  
FM-радіо та електронної сирени Pavian системи оповіщення в громад з 
радіусом FM-97.2 – радіус впевненого мовлення 6 км. та використанням 
системи Pavian, яка має можливість приймати та ретранслювати FM-мовлення 
на території громади. 

10.08.2016 Веселівською об’єднаною територіальною громадою було 
підготовлено та направлено заяву про видачу висновку щодо електромагнітної 
сумісності радіоелектронного засобу (система передачі – стерео, тип  
РЕЗ-TXFM-30, потужність передавача – 30 Вт, клас випромінювання 
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180KF3EGN, тип антени – АСВП-2АВ-100, довжина фідера – 180 м, позивний 
сигнал “Веселое FM”). 

У жовтні 2016 року підготовлено та направлено лист голові Національної 
ради України з питань телебачення щодо замовлення прорахунків частот у 
ФМ-діапразоні. 

У грудні 2016 року закуплено першочергове обладнання для реалізації 
проекту “Радіо громади” на суму 82 тис. 349,67 грн., яке у подальшому 
розміщено у будівлі районної бібліотеки громади, де у майбутньому 
планувалося створити радіо-центр. Мікшерний пульт – 6 тис. 720,70 грн., 2-х 
канальний компресор – 5 тис. 191,93 грн., студійний мікрофон – 11 тис. 
413,72 грн., мікрофонна стійка – 2 тис. 632,21 грн., студійний монітор – 8 тис. 
171,03 грн., перетворювач балансового стерео – 6 тис. 881,60 грн., навушники 
– 1 тис. 220,22 грн., монітор – 24 тис. 834,31 грн., передавач композиційного 
сигналу – 6 тис. 473,60 грн., кабельний приймач – 6 тис. 473,60 грн., кабель – 
2 тис. 336,75 грн. 

У проекті “Радіо громади” запроваджені наступні особливості мовлення 
громади: гіперлокальний контент, незалежність від рекламних надходжень, 
служіння інтересам і запитам на прикладі конкретної громади, 
підпорядкованість принципам суспільного мовлення, громадські мовники 
вирізняються більшим залученням в їх діяльності представників громад, 
ентузіастів, волонтерів, аматорських медівників, низькі стартові і 
експлуатаційні витрати. частина роботи може виконуватися на волонтерських 
засадах.  

Останнім часом спостерігається тенденція зменшення обсягів місцевого 
мовлення та місцевих телерадіоорганізацій, у першу чергу редакцій 
проводового радіомовлення.  

Цьому слугувала низка факторів як фінансового характеру, так і 
впровадження колишньою Національною радіокомпанією України єдиної сітки 
мовлення, скорочення кількості радіоточок та зміна технічного забезпечення 
мовлення оператором приватного акціонерного товариства “Укртелеком” 
через збитковість доставки сигналу.  

З метою розвитку місцевого мовлення на території громади, де відсутнє 
державне радіомовлення, а також під загрозою зникнення проводового 
мовлення, Національна рада виступає ініціатором проведення прорахунків 
FM-частоти (для передавачів малої потужності). 

На підставі листів від територіальної громади на адресу голови 
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення 
національною радою було проведено розрахунки частоти радіомовлення в 
форматі Р-2 104,0 МГц.  

Також громада звернулася до Національної ради з проханням прорахунку 
частоти Українським державним центром радіомовлення для смт Веселе, щоб 
радіус впевненого прийому радіопрограм від РЕЗ становив близько 6 км.  

Після цього міжнародною координаційною радою було проведено 
розрахунки цієї частоти для подальшої реалізації проекту “Радіо громади”.  

На робочій зустрічі обговорили напрямки реалізації проекту “Радіо 
громади”.  
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06.07.2017 в актовому залі селищної ради у рамках децентралізації влади 
в Україні та впровадження основних заходів цивільного захисту відбулася 
робоча зустріч групи ДСНС на чолі з начальником управління оповіщення, 
телекомунікацій та інформаційних технологій ДСНС полковником служби 
цивільного захисту Кравченко В.П. з питань організації впровадження системи 
оповіщення та реалізації проекту “Радіо громади”.  

Під час робочої зустрічі фахівці ДСНС ознайомилися з проектними та 
технічними можливостями системи оповіщення громади. Заступник селищного 
голови Дяченко О.В. проінформував про напрями реалізації проекту “Радіо 
громади”. За підсумками зустрічі було обговорено проблемні питання та шляхи 
їх вирішення. 

У грудні 2017 р. за рахунок коштів державної субвенції громада докуповує 
додаткове устаткування (передавальне обладнання) на суму 160 тис. грн., 
подає заявку до 19.01.2018 для отримання ліцензійного мовлення на 
радіомовлення.  

Для координації організації радіомовлення громади було створено 
редакційну раду для забезпечення контролю за якістю ефірного продукту.  

Бюджет 
У серпні 2017 р. управлінням впровадження та моніторингу пріоритетних 

проектів будівництва Мінрегіону України було погоджено проектну заявку 
Веселівської об’єднаної територіальної громади. Загальний обсяг 
фінансування проекту складає – 243 тис. грн.  

Опис результатів 
Пропозиції та висновки результатів реалізації проекту “Радіо громади” 
 

№ 
з/п 

Завдання Заходи з реалізації завдань 

1 Ліцензування Суб’єктом ліцензування мовлення громад можуть бути громадські 
телерадіоорганізації, що створюються громадами  

2 Заявний 
принцип 

Одна громада має право на один канал мовлення, ліцензування має 
здійснюватися без конкурсу. Ліцензія дає право на здійснення 
малопотужного FM-мовлення в діапазоні 87,5 108МГц на території 
відповідної громади 

3 Виділення 
частот 

Запровадження принципу надання УДЦР дозволу на експлуатацію 
передавального обладнання із зазначенням конкретного номіналу 
частоти в діапазоні 87,5 108МГц та визначення місця розташування 
передавача на території громади на підставі виданої Національною 
радою ліцензії на малопотужне ефірне мовлення 

4 Принцип 
суспільного 
мовлення 

Мовлення громади має здійснюватися на принципах суспільного 
мовлення. Кадрова і редакційна політика мовника повинна 
контролюватися наглядовою радою, сформованою з представників 
органів місцевого самоврядування та громадських організацій 

5 Наявність 
регіонального 
оператора 
зв’язку  

Ліцензія на мовлення громади повинна видаватися за наявності 
висновку спеціального оператора комунікацій, який міг би взяти на 
себе узгодження з УДЦР технічних параметрів мовлення. Частот, 
потужностей, висоти підвісу антени, а також здійснювати монтаж, 
експлуатацію мовного обладнання, ліквідувати можливі завади тощо 

6 Програмний 
продукт 

Громада має можливість, крім трансляції власного продукту, 
транслювати одну з програм суспільного мовлення, а також 
програмний продукт, виготовлений у спільній кооперації з іншими 
мовниками громади 
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Що необхідно для впровадження мовлення громад? 
· спрощення порядку ліцензування мовників об’єднаної територіальної 

громади поза конкурсом та на основі принципу: одна громада – один мовник; 
· спрощення порядку виділення частот для мовлення об’єднаної 

територіальної громади, передача повноважень регіональним підрозділам 
УДЦР за умови дотримання загальної методології; 

· спрощення порядку сертифікації мовного обладнання з метою допуску 
на ринок дешевих зразків (враховуючи обмежений фінансовий ресурс 
об’єднаної територіальної громади). 

Яку можливо розробити модель мовлення та алгоритм для України на 
прикладах об’єднаної територіальної громади? 

Алгоритм реалізації проекту: 
1. Аналіз або аудит громади. 
2. Вивчення технічних можливостей громади щодо впровадження 

технічних стандартів з організації радіомовлення. 
3. Підготовка проектної заявки. 
4. Розроблення заходів та завдань проекту “Радіо громади”. 
5. Підготовка заявки щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного 

засобу. 
7. Закупка обладнання на підставі розрахунків. 
8. Замовлення прорахунку частот у ФМ-діапазоні. 
9. Отримання висновку Міжнародної координаційної ради. 
10. Створення редакційної ради. 
11. Визначення приміщення для роботи студії та розміщення обладнання. 
12. Влаштування обладнання. 
13. Започаткування роботи. 
Успіху реалізації проекту сприяла своєчасна допомога фахівців 

Управління оповіщення, телекомунікацій та інформаційних технологій ДСНС. 
Реалізація проекту “Радіо-громади” створює можливість у рамках розбудови 
системи цивільного захисту новостворених громад підвищити рівень надання 
якісного продукту телекомунікаційних послуг як для суспільних потреб, так і 
для організації оповіщення мешканців громади у разі виникнення можливих 
загроз надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 
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ТЕМА 6.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ В 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАДАХ 

 

ВАРВАРІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Голова об’єднаної територіальної громади – 

Чепурний Віктор Миколайович, телефон: (099) 
526-99-21, е-mail: peluhov@ukr.net. 

Відповідальний з питань цивільного захисту  
– Пелюхов Олександр Леонідович. 

Варварівська об’єднана територіальна 
громади розташована на території Юр’ївського 
району Дніпропетровської області. 
Адміністративний центр – с. Варварівка. До 
складу громади увійшли 7 сіл Варварівської 
сільської ради та 3 села Вербуватівської 
сільської ради Юр’ївського району. Площа 
об’єднаної територіальної громади – 110,58 кв. 
км. Чисельність населення – 2 тис. 627 осіб. 

Варварівська об’єднана 
територіальна громада 

Історичні відомості 
Часом заснування Варварівки дослідники-краєзнавці вважають 

17 століття. Перша письмова згадка про це поселення датується 1744 роком. 
У Варварівці тоді проживало 143 мешканця. 

Станом на 1886 рік у селі Юр’ївської волості Павлоградського повіту 
Катеринославської губернії мешкало 187 осіб, налічувалось 36 дворів, 
постоялий двір. У післявоєнні роки, особливо в 70-х, село набуло значного 
промислового розвитку.  

На теперішній час на території громади працюють залізнична станція, 
філія Павлоградського райавтодору, філія Західно-Донбаської податкової 
інспекції, автозаправна станція, товариство з обмеженою відповідальністю 
“Павлоградзернопродукт”, газорозподільча станція, товариство з обмеженою 
відповідальністю “Варварівський елеватор”, товариства з обмеженою 
відповідальністю “Агрохімциклон”, товариство з обмеженою відповідальністю 
“Юр’ївський райагробуд”, товариство з обмеженою відповідальністю “Нібулон”; 
фермерські господарства: “Зоря”, “Тандем-Агро”, “Онікс-1”, “Карадаг”, “Ксенія”, 
“Колос”, “ЮАЛ”, “Велес” та 27 одноосібників. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1744
https://uk.wikipedia.org/wiki/1886
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80'%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Стан техногенно-екологічної безпеки 
На території Варварівської об’єднаної територіальної громади становлять 

небезпеку 9 пожежо-вибухонебезпечних об’єктів. Загальна кількість 
небезпечних речовин на них складає 61,115 тис. тонн. В зону можливого 
ураження може потрапити 285 тис. осіб.  

Найбільш небезпечними з них є Павлоградська газокомпресорна станція, 
магістральний газопровід “Шебелинка-Дніпро”, об’єкти переробки та 
зберігання зерна товариство з обмеженою відповідальністю 
“Павлоградзернопродукт” та товариство з обмеженою відповідальністю 
“Варварівський елеватор”, автозаправна станція товариства з обмеженою 
відповідальністю “Солдекс”. 

На території громади проходить аміакопровід “Тольятті-Одеса” I ступеню 
хімічної небезпеки, довжиною 11 км. Загальна кількість небезпечних речовин 
складає 55 тис. тонн, у разі аварії на аміакопроводі в прогнозовану зону 
можливого ураження попадає 1 тис. 900 осіб.  

Серед природних загроз небезпеку для населення і території громади 
створюють, процеси підтоплення території населених пунктів ґрунтовими 
водами та підтоплення паводковими (талими, дощовими) водами. 

 
Організація заходів укриття населення 
 
Мета  
Забезпечити укриття населення громади у захисних спорудах від 

негативних впливів вражаючих чинників внаслідок надзвичайної ситуації. 
Завдання: 
· прийом та оформлення документації щодо захисних споруд 

цивільного захисту від Юр’ївської районної державної адміністрації; 
· проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту, як об’єктів нерухомого майна;  
· планування укриття населення у захисних спорудах;  
· приведення у готовність фонду захисних споруд.  
Інформація про виконавців та партнерів: 
Відділ з питань цивільного захисту Юр’ївської райдержадміністрації, 

Юр’ївський районний сектор Головного управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Варварівської 
об’єднаної територіальної громади, управління цивільного захисту 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головне управління 
ДСНС України у Дніпропетровській області.  

Хронологія та послідовність реалізації практики 
На підставі акта прийому-передачі документів від 24.04.2017 виконавчим 

комітетом Варварівської сільської ради було прийнято на облік 5 захисних 
споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів), з них 3 державної 
власності та 2 комунальної власності, загальною місткістю 710 осіб.  
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Розпорядженням голови виконавчого комітету Варварівської сільської 
ради від 27.04.2017 № 88/1 створено робочу комісію, в яку увійшли 
представники виконкому сільської ради та працівники Юр’ївського районного 
сектору Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. 
Комісією проведено перевірку переданих протирадіаційних укриттів, за 
результатами якої складено акти комплексних перевірок.  

Затверджено план приведення захисних споруд цивільного захисту у 
готовність до використання за призначенням. Витрати на приведення в 
готовність захисних споруд заплановані на суму 10 тис. грн. Визначено 
порядок їх подальшого утримання. Усі протирадіаційні укриття пройшли 
технічну інвентаризацію, як об’єкти нерухомого майна. Заведено та 
оформлено книгу обліку укриттів. Протирадіаційні укриття комунальної 
власності взято на бухгалтерський облік. Укриття непрацюючого населення 
планується в підвалах та погребах приватних домоволодінь, про що 
проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу через консультаційні пункти 
цивільного захисту та наявні засоби масової інформації.  

Дані щодо розташування протирадіаційного укриття розміщено на веб-
ресурсі Варварівської громади за посиланням: https://varvarivska-
gromada.gov.ua/miscya-ukrittya-naselennya-09-54-53-19-06-2017/. 

Бюджет  
На 2018 рік у бюджеті Варварівської об’єднаної територіальної громади на 

приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту заплановано 
виділення 10 тис. грн. 

Опис результатів  
Стало можливим більш якісно: 
· реалізовувати заходи цивільного захисту щодо укриття населення у 

захисних спорудах цивільного захисту в об'єднаній територіальній громаді; 
· проводити заходи з приведення захисних споруд цивільного захисту у 

готовність до використання за призначенням. 
 
Організація заходів радіаційно-хімічного захисту населення і 

території  
 
Мета  
Забезпечити радіаційний та хімічний захист населення на території 

громади.  
Завдання: 
· проведення аналізу та оцінки можливої радіаційної і хімічної 

обстановки, а також інших вражаючих чинників, які можуть вплинути на 
населення громади та працівників підприємств і організацій у випадку 
можливих надзвичайних ситуацій; 

· проведення розрахунку потреби засобів індивідуального захисту 
органів дихання населення Варварівської громади; 

· розроблення типових режимів радіаційного захисту. 
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Інформація про виконавців та партнерів 
Відділ з питань цивільного захисту Юр’ївської райдержадміністрації, 

Юр’ївський районний сектор Головного управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Варварівської 
об’єднаної територіальної громади, управління цивільного захисту 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головне управління 
ДСНС України у Дніпропетровській області.  

Хронологія та послідовність реалізації практики 
З метою організації радіаційного та хімічного захисту населення на 

початковому етапі: 
· проведено аналіз та оцінку можливої радіаційної і хімічної обстановки;  
· проведено розрахунок потреби засобів індивідуального захисту 

органів дихання для населення Варварівської громади; 
· розроблено типові режими радіаційного захисту. 
Згідно з наказом начальника цивільного захисту Юр’ївського району від 

22.10.2008 № 8 “Про створення районної системи спостереження та контролю 
за масштабами та наслідками аварій на радіаційно і хімічно небезпечних 
об’єктах району” на території громади визначено 2 пости радіаційного та 
хімічного спостереження. Заведено журнали радіаційного та хімічного 
спостереження і звітні форми. 

Розпорядженням голови Варварівської сільської ради від 12.12.2017 
№ 255 “Про створення розрахунково-аналітичної групи та затвердження 
Положення про неї” створено розрахунково-аналітичну групу Варварівської 
місцевої ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту для якісної оцінки обстановки при можливих 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з радіаційними та хімічними аваріями, що 
можуть виникнути на території громади.  

Рішенням Варварівської сільської ради від 25.09.2017 № 258-27/VII 
прийнято “Місцеву цільову програми розвитку цивільного захисту 
Варварівської сільської ради на 2017-2021 роки”, якою передбачено закупівлю 
засобів індивідуального захисту і дозиметрів. 

У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 
характеру об'єкти побутового обслуговування і транспортні підприємства 
будуть задіяні згідно з угодами для проведення санітарної обробки людей та 
спеціальної обробки одягу, майна і транспорту. 

Реалізація поставленого завдання стала можливою завдяки: підбору 
кадрів, що працюють з використанням сучасних підходів, враховуючи 
європейський досвід; підвищенню фахового рівня працівників шляхом 
самоосвіти та самовдосконалення, дистанційного навчання, участі у семінарах 
і проходження короткотермінових курсів. 

Бюджет  
Згідно з “Місцевою цільовою програмою розвитку цивільного захисту 

Варварівської сільської ради на 2017-2021 роки” передбачено закупівлю 
засобів індивідуального захисту і дозиметрів на суму 100 тис. грн. 



 50  

Опис результатів  
Стало можливим більш якісно реалізовувати заходи цивільного захисту, у 

тому числі організацію радіаційно-хімічного захисту в об'єднаній 
територіальній громаді. 

Реалізація проекту показала, що процес об’єднання громад розкриває 
ресурсний і творчий потенціал місцевої влади, дає можливість органам 
місцевого самоврядування самостійно ухвалювати та втілювати на практиці 
рішення, спрямовані на покращення добробуту людей у громад. 

 

СЛОБОЖАНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Голова об’єднаної територіальної громади Камінський Іван Миколайович, 

телефон: (056) 753-88-24, e-mail: slobozhansk@gromada.site. 
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи – Дейнеко Олександр Володимирович, телефон:  
(056) 719-91-52, e-mail: vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua. 

Слобожанська об’єднана територіальна громада розташована на 
території Дніпровського району Дніпропетровської області, на півдні та сході 
межує з м. Дніпром, на півночі з м. Підгороднім, на заході з с. Чумаками. До 
складу громади увійшли населені пункти смт Слобожанське та с. Степове. 
Адміністративно-територіальним центром об’єднаної територіальної громади є 
смт Слобожанське. Площа громади – 166,4 кв. км. Станом на 2016 рік 
чисельність населення становить 14 тис. 473 особи. 

Історичні відомості 
Вперше землі теперішньої громади були заселені після ліквідації 

Запорізької Січі. Козацькі зимівники були об’єднані у 1778 році у слобідку 
Підгородну, названу так тому, що вона була розташована поблизу 
губернського міста Катеринослав (під городом).  

Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради 22.06.1987 
населені території, що відносилась раніше до м. Підгороднє-1, були визначені 
окремим селищем міського типу, утворено Ювілейну селищну раду та селище 
Ювілейне. На виконання Закону України “Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні  
та заборону пропаганди їхньої символіки” та відповідно до Постанови 
Верховної Ради України від 12 травня 2016 р. № 1353-VIII “Про 
перейменування деяких населених пунктів” змінено назву смт Ювілейне на 
смт Слобожанське, Ювілейну селищну раду на Слобожанську селищну раду, 
Дніпропетровський район на Дніпровський район.  

Стан техногенно-екологічної безпеки  
На території громади функціонує 29 потенційно-небезпечних об’єктів, з 

них 28 вибухо та пожежонебезпечних (23 автомобільні заправні станції, 
3 автомобільні газозаправні пункти, 1 м’ясокомбінат, 1 промислове 
підприємство) та 1 хімічно небезпечний об’єкт (водонасосна станція 
“Фрунзенський підземний водозабір” комунального підприємства 
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“Дніпроводоканал”). Значну небезпеку для громади створює приватне 
акціонерне товариство “ДніпроАзот”, яке знаходиться в м. Кам’янському. У разі 
прориву каскаду дамб на річці Дніпро існує загроза підтоплення території, що 
передбачає евакуацію більше 13 тис. осіб у безпечні райони. 

 
Організація евакуаційних заходів 
 
Мета  
Упорядковане виведення чи вивезення людей з об’єктів і населених 

пунктів у разі виникнення небезпеки для їх життя.  
Завдання 
Максимальне зменшення втрат серед населення; організована евакуація 

та розміщення в безпечних місцях населення; організована евакуація 
матеріальних та культурних цінностей. 

Інформація про виконавців та партнерів:  
Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації; Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи виконавчого комітету Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади; Навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області; Головне управління ДСНС 
України у Дніпропетровській області.  

Хронологія та послідовність реалізації практики 
Розпорядженням селищного голови від 15.11.2016 № 64-р створено 

місцеву комісію з питань евакуації. В лютому 2017 року затверджено план 
роботи комісії з питань евакуації. В березні 2017 року затверджено 
календарний план роботи комісії з питань евакуації.  

Розпорядженням селищного голови від 17.05.2017 № 135/1-р на базі 
визначених підприємств та установ створено збірні евакуаційні пункти. 

У вересні 2017 року затверджено План евакуації населення 
Слобожанської територіальної громади на випадок можливого паводку та 
підтоплення і План евакуації населення у разі виникнення непередбачених 
ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах Дніпропетровської області. 

Відповідно до вимог чинного законодавства та Конвенції про права 
інвалідів від 2006 року відпрацьовується розділ евакуації осіб з інвалідністю.  

Опис результатів  
Розпочато організаційні заходи з евакуації, зокрема: розраховано можливі 

зони ураження при критичному підтопленні та виникненні аварій на об’єктах 
хімічної промисловості області; кількість евакуйованого населення, місця 
зборів у населених пунктах та розміщення осіб при виникненні загрози життю 
населення; встановлено маршрути евакуації, транспорт для евакуації; порядок 
оповіщення посадових осіб та населення; встановлено організацію 
забезпечення населення під час евакуації; розраховано сили та засоби, що 
залучаються до заходів з евакуації; розраховано можливість забезпечення 
евакуйованого населення харчуванням та матеріально-технічними засобами; 
проведено навчання членів місцевої комісії з питань евакуації. 
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ТЕМА 7.  

РОЗВИТОК ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ІЗ 
ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ 
 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Беручи до уваги фінансові можливості більшості новоутворених 

об’єднаних територіальних громад на цей час (до прикладу з 39 об’єднаних 
територіальних громад Хмельницької області бездефіцитними бюджети є 
лише у 2 об’єднаних територіальних громад), створення громадами підрозділів 
місцевої пожежної охорони, Центрів безпеки громадян, здійснення 
модернізації систем оповіщення та інших заходів цивільного захисту за 
рахунок коштів лише власного бюджету фактично неможливе. 

Враховуючи незначний фінансовий стан об’єднаних територіальних 
громад, Головним управління ДСНС України у Хмельницькій області спільно з 
головами об’єднаних територіальних громад, управлінням регіонального 
розвитку та будівництва обласної державної адміністрації, Хмельницьким 
підрозділом установи “Центр розвитку місцевого самоврядування” 
запроваджено практику залучення коштів державного фонду регіонального 
розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, на реалізацію 
заходів цивільного захисту в новоутворених об’єднаних територіальних 
громадах, зокрема для створення нових підрозділів місцевої пожежної охорони 
(будівництво пожежних депо, придбання пожежної техніки), придбання 
пожежно-рятувального обладнання та пожежної техніки для вже існуючих 
підрозділів місцевої пожежної охорони та модернізацію місцевих систем 
оповіщення населення. 

Бюджет 
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції 

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в області 
створено три підрозділи місцевої пожежної команди (Колибаївська, 
Понінківська та Лісовогринівецька об’єднана територіальна громада). На 
фінансування робіт зі створення зазначених підрозділів було залучено кошти в 
сумі 1 млн. 890 тис. грн. з державного фонду регіонального розвитку, 
1 млн. 200 тис. грн. за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад. 
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Крім того, протягом 2016-2017 років для існуючих підрозділів місцевої 
пожежної команди за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку (630 тис. грн.) придбано 1 пожежний автомобіль (Берездівська 
об’єднана територіальна громада), за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад придбано пожежно-рятувальне обладнання на 
загальну суму 1 млн. 667,5 тис. грн. (Колибаївська, Понінківська, 
Лісовогринівецька, Маківська та Берездівська об’єднана територіальна 
громада), обладнання для модернізації місцевої системи оповіщення на 
загальну суму 105 тис. грн. (Берездівська об’єднана територіальна громада) та 
проведено реконструкцію будівлі підрозділу місцевої пожежної охорони під 
Центр безпеки громади в с. Гуменцях на загальну суму 729 тис. грн. 

Для створення нових підрозділів місцевої пожежної охорони, придбання 
пожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання 
для вже існуючих підрозділів та модернізації місцевих систем оповіщення 
населення у 2016-2017 роках залучено кошти з державного бюджету на 
загальну суму 6 млн. 221,5 тис. грн., зокрема щодо: 

· придбання пожежно-технічного обладнання та будівництва 
(реконструкції) пожежних депо для підрозділів місцевої пожежної охорони за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад –3 млн. 596,5 тис. грн.; 

· модернізацію місцевих систем оповіщення населення за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад –105 тис. грн.; 

· придбання пожежної техніки для підрозділів місцевої пожежної 
охорони за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку –
2 млн. 520 тис. грн.  

Хронологія та послідовність реалізації 
У результаті проведеної роботи протягом 2016-2017 років Головним 

управлінням ДСНС України у Хмельницькій області спільно з об’єднаними 
територіальними громадами підготовлено 4 проекти регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, та 8 проектних заявок на використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад стосовно створення нових 
підрозділів місцевої пожежної охорони та придбання пожежної техніки, 
аварійно-рятувального обладнання і пожежно-технічного озброєння для вже 
існуючих підрозділів місцевої пожежної команди, створення місцевих систем 
оповіщення.  

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного 
фонду регіонального розвитку”.  

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку 
органами місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
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самоврядування інвестиційні програми і проекти. Для участі у відборі заявники 
подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за 
формою, встановленою Мінрегіоном України, а також документи за переліком, 
встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником та 
подаються в трьох примірниках. 

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, 
що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній 
сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону України (http://dfrr.minregion.gov.ua/) 
до початку проведення оцінки та відбору. Інвестиційні програми і проекти 
повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії 
регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх 
реалізації. 

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних 
програм і проектів є їх відповідність таким критеріям: 

· для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, –
наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної 
документації; 

· календарний план реалізації становить від одного до трьох років; 
· співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків; 
· спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються 

кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше 
власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Про результати проведеної оцінки та відбору обласні держадміністрації 
інформують заявника шляхом оприлюднення інформації на відповідній 
сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону України. 

Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів разом з 
документами, визначеними Мінрегіоном України, обласні держадміністрації 
подають до Мінрегіону України для здійснення їх оцінки відповідною комісією. 

Комісія при Мінрегіоні України проводить оцінку та перевірку відповідності 
поданих обласними держадміністраціями документів вимогам законодавства. 

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з 
порушенням вимог, Мінрегіон України у 30-денний строк з дня їх подання 
надає зауваження для усунення виявлених недоліків обласним 
держадміністраціям. 

У разі усунення виявлених Мінрегіоном України недоліків обласні 
держадміністрації мають право подати документи повторно. 

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку, затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2015 № 196 “Деякі питання державного фонду 
регіонального розвитку”. 

Проблемним питанням під час підготовки, відбору та оцінки інвестиційних 
проектів стала відсутність у Державній стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 
2014 р. № 385) заходів, спрямованих на розвиток системи цивільного захисту.  
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З метою вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 
передбачивши у ній заходи, спрямовані на розвиток системи цивільного 
захисту та аварійно-рятувальних служб, інфраструктури підрозділів місцевої 
пожежної охорони та створення Центрів безпеки громадян. 

Крім того, з метою більш ефективного залучення коштів державного 
фонду регіонального розвитку для вдосконалення системи цивільного захисту 
необхідно внести зміни до статті 24 Бюджетного кодексу України стосовно 
обов’язкового передбачення не менше як 10  відсотків коштів державного 
фонду регіонального розвитку на розвиток системи цивільного захисту, 
інфраструктури підрозділів місцевої пожежної охорони та створення Центрів 
безпеки громадян. 

Опис результатів 
Для залучення коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад і 
заходів цивільного захисту, зокрема закупівлю пожежної та спеціальної 
рятувальної техніки, пожежно-рятувального оснащення, будівництво, 
реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів, створення систем оповіщення 
населення, відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, 
сільських рад об’єднаних територіальних громад формуються відповідні 
проектні заявки.  

Проектні заявки повинні відповідати заходам, що передбачені планом 
соціально-економічного розвитку відповідної об’єднаної територіальної 
громади.  

Підготовлені проектні заявки подаються облдержадміністраціям для 
надання протягом п’яти робочих днів відповідного висновку.  

Проектні заявки разом з висновками облдержадміністрацій подаються 
виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження 
спеціально утвореній для їх розгляду комісією при Мінрегіоні України. 

 
Шляхи реалізації заходів цивільного захисту із залученням коштів  

Державного бюджету 
 

Напрямки Нормативний акт Заходи, 
що підпадають Умови надання 

Інвестиційні 
програми і 
проекти 
регіонального 
розвитку, що 
можуть 
реалізовуватися 
за рахунок коштів 
державного 
фонду 
регіонального 
розвитку 

Порядок 
підготовки, 
оцінки та відбору 
інвестиційних 
програм і 
проектів 
регіонального 
розвитку, що 
можуть 
реалізовуватися 
за рахунок 
коштів 
державного 
фонду 

Створення 
підрозділів 
місцевої пожежної 
охорони 
(будівництво, 
реконструкція, 
ремонт пожежних 
депо, придбання 
пожежних 
автомобілів) та 
комунальних 
аварійно-
рятувальних 
служб 

Інвестиційні програми і 
проекти повинні відповідати 
одній з таких умов: 
1) відповідність пріоритетам, 
визначеним у Державній 
стратегії регіонального 
розвитку, стратегіях розвитку 
регіонів та у планах заходів з 
їх реалізації; 
2) впровадження 
інвестиційних програм і 
проектів як проектів 
співробітництва 
територіальних громад; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Напрямки Нормативний акт Заходи, 
що підпадають Умови надання 

регіонального 
розвитку, 
затверджений 
постановою 
Кабінету 
Міністрів України 
від 18.03.2015 
№ 196 

 

3) підтримка добровільно 
об’єднаних територіальних 
громад. 
Основними умовами відбору 
регіональною комісією 
інвестиційних програм і 
проектів є їх відповідність 
пункту 6 цього Порядку, а 
також таким критеріям: 
1) для інвестиційних програм і 
проектів, які передбачають 
будівництво, – наявність 
затвердженої в 
установленому 
законодавством порядку 
проектної документації; 
2) календарний план 
реалізації становить від 
одного до трьох років; 
3) співфінансування з 
місцевих бюджетів на рівні 
10 відсотків; 
4) спроможність суб’єктів, на 
фінансування об’єктів яких 
залучаються кошти 
державного фонду 
регіонального розвитку, 
забезпечувати подальше 
власне фінансування або їх 
утримання за рахунок коштів 
місцевих бюджетів 

Проектні заявки 
на проект, який 
може 
реалізовуватися 
за рахунок коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на 
формування 
інфраструктури 
об’єднаних 
територіальних 
громад 

Порядок та 
умови надання 
субвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
формування 
інфраструктури 
об’єднаних 
територіальних 
громад, 
затверджені 
постановою 
Кабінету 
Міністрів України 
від 16.03.2016 
№ 200 

Створення систем 
оповіщення 
населення; 
реконструкцію, 
переобладнання, 
перепрофілювання 
будівель 
бюджетних 
установ з метою 
їх використання 
відповідно до 
повноважень та 
потреб 
об’єднаних 
територіальних 
громад (зокрема, 
пожежних депо та 
захисних споруд); 
закупівлю 
пожежної і 
спеціальної 
рятувальної 
техніки та 
пожежно-

Умови надання субвенції: 
1) спрямування субвенції на 
фінансування проектів згідно з 
планом соціально-
економічного розвитку 
об’єднаної територіальної 
громади, межі якої повністю 
відповідають межам, 
визначеним перспективним 
планом формування територій 
громад Автономної Республіки 
Крим, області, та відповідно 
до напрямів, визначених у 
пункті 4 цих Порядку та умов, 
оформлених за формою, 
встановленою Мінрегіоном 
України, та календарний план 
реалізації яких становить не 
більш як три роки; 
2) погодження поданих 
виконавчими комітетами 
міських, селищних, сільських 
рад об’єднаних 
територіальних громад 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#n17
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Напрямки Нормативний акт Заходи, 
що підпадають Умови надання 

рятувального 
оснащення; 
будівництво, 
реконструкцію, 
капітальний 
ремонт інших 
об’єктів, які є 
важливими для 
посилення 
спроможності та 
забезпечення 
територіальної 
згуртованості 
громади, 
належного рівня 
безпеки та 
цивільного 
захисту громади 
(зокрема, 
пожежних депо 
та захисних 
споруд) 

проектних заявок, 
оформлених за формою, 
встановленою Мінрегіоном 
України, спеціально 
утвореною для їх розгляду при 
Мінрегіоні України комісією; 
3) наявність рішення 
відповідної сільської, 
селищної, міської ради 
об’єднаної територіальної 
громади про затвердження 
проектів та їх оприлюднення в 
місцевих засобах масової 
інформації або на офіційних 
веб-сайтах 

 
 

Фотоматеріали щодо реалізації проектів регіонального розвитку за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будівельні роботи: пожежне депо с. Ходоровці Колибаївської об’єднаної 
територіальної громади (залучення коштів субвенції на розвиток інфраструктури 

об’єднаної територіальної громади) 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0577-16/paran12#n12
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Підрозділ місцевої пожежної охорони с. Аркадіївці Лісовогринівецької об’єднаної 
територіальної громади (автомобіль і обладнання придбано за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Підрозділ місцевої пожежної охорони смт Понінка Понінківської об’єднаної 

територіальної громади (автомобіль і обладнання придбано за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури 

об’єднаної територіальної громади) 
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ТЕМА 8.  

РОЗВИТОК ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ІЗ 
ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ 
 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 
БІЛОКРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Біла Криниця, телефон: (036) 

227-07-38. Сільський голова – Гончарук Тетяна Володимирівна. Площа 
сільської ради - 36,433 кв. км. Населення - 2 тис. 431 особа, густота населення 
– 66,73 осіб на кв. км. До складу Білокриницької сільської ради входять: с. Біла 
Криниця, с. Антопіль і с. Глинки. Адміністративний центр сільської ради – 
с. Біла Криниця. Через с. Біла Криниця проходить автомобільний шлях 
міжнародного значення Київ-Житомир-Рівне-Дубно-Львів-Чоп. 

 
ВЕЛИКООМЕЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна, телефон: 

(036) 227-81-57. Сільський голова –Курганська Оксана Євгенівна. Площа 
сільської ради – 71,4 кв. км. Населення становить 1 тис. 705 осіб, густота 
населення – 23,87 осіб на кв. км. До складу Великоомелянської сільської ради 
входять: с. Велика Омеляна с. Вересневе. Адміністративний центр – с. Велика 
Омеляна. Поблизу села проходить автомобільний шлях міжнародного 
значення Київ-Чоп. 

 
БУГРИНСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 
Адреса: Рівненська обл., Гощанський район, с. Бугрин, телефон:  

(036) 504-21-81. Голова громади - Пилипчук Сергій Костянтинович. Площа 
об’єднаної громади – 90,181 кв. км. Населення становить 4 тис. 523 особи, 
густота населення – 50,15 осіб на кв. км. До складу Бугринської об’єднаної 
територіальної громади входять дванадцять сіл: Зарічне, Новоставці, Башине, 
Угільці, Вільгір, Колесники, Посягва, Сергіївка, М’ятин, Ясне, Олексіївка. 
Адміністративний центр сільської ради – село Бугрин. 
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На сьогодні ДСНС перебуває в процесі реформування, який передбачає 
розвиток існуючої пожежно-рятувальної системи, в тому числі враховуючи 
багаторічний досвід Державної пожежної охорони Республіки Польща.  

В найближчі роки планується створення системи рятування, яка 
включатиме в себе національні інституції на зразок Національної пожежно-
рятувальної системи, яка успішно реалізується у Польщі впродовж останніх 
20 років.  

Саме волонтери є вагомим доповненням до потенціалу професійної 
пожежної служби, які спільними діями зможуть забезпечити відповідний рівень 
безпеки мешканців Рівненської області. 

Інформація про виконавців та партнерів 
Відповідно до Стратегії реформування системи Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, що схвалена розпорядженням Кабінетом 
Міністрів України 25 січня 2017 р. № 61-р., метою якої є реформування 
системи ДСНС та підвищення її спроможності щодо забезпечення виконання, 
у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки та оборони, завдань з 
протидії загрозам національній безпеці у сфері цивільного захисту, Головне 
управління та органи місцевого самоврядування Бугринської об’єднаної 
територіальної громади Гощанського району, Білокриницької та 
Великоомелянської сільських рад Рівненського району спільно з Асоціацією 
добровільних пожежних команд Республіки Польща беруть участь у програмі 
“Польська допомога” в проекті під назвою “Підтримка процесу організації 
українського рятувального волонтаріату з метою підвищення рівня безпеки 
місцевого населення у Рівненській області”. 

Проект заповнить прогалини відповідної підготовки майбутніх 
добровольців та забезпечить матеріальними ресурсами, підвищить здатність 
до проведення ефективних рятувальних дій. Головними завданнями проекту є 
створення (будівництво, реставрація існуючих будівель) трьох нових частин 
добровільної пожежної охорони, відбір та навчання 36 добровольців, 
забезпечення їх спеціальним одягом для пожежного, рятувальним 
обладнанням та засобами індивідуального захисту.  

Результатом реалізації проекту стане створення 3 повноцінних діючих 
підрозділів добровільної пожежної охорони з навченими добровольцями.  

Ці підрозділи стануть опорою для створення рятувального волонтаріату в 
регіоні.  

Через побудову сітки частин добровільної пожежної охорони з навченим 
персоналом та вказаними напрямами для подальшого розвитку волонтаріату 
проект загалом вплине на підвищення ефективності проведення рятувальних 
операцій і тим самим підвищить рівень безпеки мешканців населених пунктів 
Рівненської області. Крім проведення заходів, безпосередньо спрямованих на 
професійну підготовку добровольців, проект сприятиме популяризації ідеї 
волонтаріату в регіоні.  

Проведення освітніх зустрічей, популяризація ідеї волонтаріату серед 
дітей та молоді стане безпосереднім способом формування громадянського 
ставлення, заснованого на взаємній довірі, турботі про навколишнє 
середовище, братської допомоги в разі потреби. 
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Хронологія та послідовність реалізації  
01.12.2016 між Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки 

Польща та Головним управлінням підписано протокол про наміри щодо участі 
у спільному проекті в рамках програми “Польська допомога”. 

29.05.2017 проведено семінар з представниками місцевого 
самоврядування та з керівниками підрозділів Головного управління 
ДСНС України у Рівненській області з метою проведення роз’яснювальної 
роботи щодо ролі та функції кожної із сторін у проекті.  

Відповідно до плану реалізації проекту, три групи у складі керівників 
сільських рад, на території яких планується створення підрозділів 
добровільної пожежної охорони, та представників Головного управління ДСНС 
України у Рівненській області з метою ознайомлення з історією створення 
Добровільної Пожежної Охорони Республіки Польща та вивчення роботи 
органів місцевого самоврядування і державної пожежної служби відряджені до 
Польщі: 19-22.06.2017 у Західно-Поморське воєводство, Республіка Польща; 
26-29.06.2017 у Малопольське воєводство, Республіка Польща; 29.06-
01.07.2017 у Малопольське воєводство, Республіка Польща. Поїздки також 
дали можливість ознайомитися з матеріально-технічною базою підрозділів, 
запланованих як місце для проведення навчань добровольців. 

Тим часом, у період до 10 липня 2017 року на базі Головного управління 
ДСНС України у Рівненській області проходив відбір добровольців за такими 
вимогами до кандидатів: вік – не молодше 18 років; хороша фізична форма; 
довідка про стан здоров’я; успішно пройдені психологічні тести; закордонний 
біометричний паспорт або діюча Шенгенська віза. 

Упродовж ІІІ кварталу 2017 року проведено навчання 36 учасників 
проекту, майбутніх добровольців (по 12 представників із кожної з трьох 
сільських рад). 

Навчання відбувалося у два етапи.  
Перший етап навчання проходив на території навчального комплексу 

гміни Кіри-Косчеліско, Республіка Польща у період з 20 по 30 липня 2017 року. 
Відповідно до розкладу занять щоденно група відпрацьовувала по шість 
навчальних годин. Серед предметів були такі: теорія розвитку та припинення 
горіння, протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, будівлі і споруди в 
умовах пожежі, охорона праці, психологічна підготовка. Програма навчань 
передбачала ознайомлення з сучасним пожежним обладнанням та 
пожежними автомобілями, які стоять на озброєнні частин Добровільної 
пожежної охорони Республіки Польща та практичні відпрацювання за 
умовними ввідними. З метою якісного засвоєння знань для групи добровольців 
організовано виїзди до підрозділів державної та добровільної пожежної 
охорони, де навчальна група ознайомилася з історією створення підрозділів, 
організацією несення служби та механізмами їх функціонування. 

30.07.2017 на території Навчального пункту Головного управління ДСНС 
України у Рівненській області відбулися урочисті заходи з нагоди завершення 
першої частини навчання. Пожежні-добровольці отримали свідоцтва про 
проходження підготовки за участі польських інструкторів та комплекти 
бойового одягу. 
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Другий етап навчання проходив на території аварійно-рятувальної 
частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного 
управління ДСНС у Рівненській області з 10 по 18 серпня 2017 року. Програма 
складалася з 70 навчальних годин, протягом яких було вивчено будову та 
технічні характеристики пожежних автомобілів та протипожежного 
обладнання, що стоїть на озброєнні в Рівненському гарнізоні. З метою якісного 
засвоєння знань для групи добровольців 15-16 серпня проведено нічні 
навчання за сигналом “Тривога” з відпрацюванням тактики пожежогасіння, 
рятування та евакуації постраждалих під час пожежі. Крім того, пожежні 
добровольці мали можливість практично попрацювати з механічним та 
гідравлічним рятувальним обладнанням, кожен з добровольців пройшов 
психологічну смугу перешкод.  

По завершенню другої частини підготовки пожежних-добровольців усім 
учасникам вручено сертифікати про проходження навчального курсу. 

Опис результатів 
Для проведення освітньої роботи серед дітей та молоді Рівненської 

області на протипожежну тематику у кожну з новостворених добровільних 
пожежних команд відібрано фахових спеціалістів-опікунів з числа офіцерів 
Головного управління ДСНС України у Рівненській області. 

Одним із завдань яких, відповідно до вимог проекту, стало проведення 
заходів з презентації та популяризації добровільного пожежного руху в 
Рівненській області шляхом вивчення правил пожежної безпеки, проведення 
практичних занять з залученням пожежної та спеціальної аварійно-
рятувальної техніки, турніру на звання кращого знавця пожежної справи, 
конкурсу дитячого малюнку, надання методичної допомоги в організації 
протипожежного захисту. 

Для популяризації добровільного пожежного руху в Рівненській області у 
вересні 2017 року на Рівненщину завітала делегація представників 
Добровільної Пожежної Охорони Республіки Польща на чолі із керівником 
добровільної пожежної охорони Західно-Поморського воєводства генералом 
Мареком Ковальскі.  

Польські колеги разом із рівненськими рятувальниками провели робочі 
зустрічі з представниками районних відділів освіти та директорами шкіл і 
завідуючими дитячих садочків сіл Бугрин Гощанського району, Біла Криниця та 
Велика Омеляна Рівненського району. 

Зокрема було відпрацьовано спільний план проведення уроків, лекцій, 
вікторин та конкурсів серед дітей з пропаганди волонтерського руху та 
поширення ідей добровільної пожежної охорони.  

Відповідно до плану реалізації проекту на 2018 рік заплановано 
проведення спеціалізації та підвищення кваліфікації для добровольців на 
території Республіки Польща та України. Уже на цьому етапі новостворені 
підрозділи добровільної пожежної охорони успішно демонструють свою 
ефективність під час ліквідації пожеж та наданні допомоги населенню. 
Добровольці залучаються до гасіння пожеж та порятунку матеріальних 
цінностей мешканців області у приватних домоволодіннях. Це вкотре 
підтверджує дієвість та життєву необхідність створення та розвитку пожежного 
добровільного руху.  
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ТЕМА 9. 

РОЗРОБКА МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ В 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАДАХ  

 

М. ЧОРТКІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Місто Чортків є містом обласного значення.  
Міський голова – Шматько Володимир Петрович.  
Телефон: (097) 747-99-56, e-mail: vitaliy.fik@chortkivmr.gov.ua. 
Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту – 

Фик Віталій Романович. 
Історичні відомості 
За легендою, городище Біла ІІІ поблизу х. Мокляки є залишком первісного 

м. Чортків. 1560 року м. Чортків отримав підтвердження маґдебургії і герб 
міста. На початку XVII ст. власники Чорткова Ґольські збудували замок із 
каменю та цегли. 1604 року власник м. Чорткова Станіслав Ґольський отримав 
привілей на проведення 2-х ярмарків та торгів у неділі. Згодом м. Чортків – 
власність Потоцьких гербу Пилява, від кінця XVIII ст. – Садовських, які здали 
його в оренду австрійському урядові. 

Чисельність населення міста на 1 січня 2017 року становила 
29 тис. 169 осіб. Площа території міста – 29,52 кв. км. Місто Чортків 
розташоване у лісо-степовій зоні Західно-Подільської області, в долині 
річки Серет – лівої притоки Дністра.  

Стан техногенно-екологічної безпеки 
Економічну частину міста складає група різногалузевих виробництв - 

поєднання аграрно-промислових комплексів з групою підприємств, переважно 
місцевого значення. У місті працює багато виробничих підприємств як 
державної, так і приватної форм власності, що спеціалізуються в галузях: 
переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів 
- приватного підприємства “Чортківмолоко”, Державного підприємства 
“Чортківський завод хлібопродуктів”, товариства з обмеженою 
відповідальністю “Гольські світ компані”, приватного підприємства “Колобок”; 
державного підприємства “Чортківське лісове господарство”, товариства з 
обмеженої відповідальності “СЕ Борднетце – Україна”, перо-пухової фабрики 
“Біллербек Україна”. В м. Чортків розташовано 8 АЗС та інші.  

Через м. Чортків пролягають автошляхи М19 (Е85) Тернопіль – Чернівці 
та Т2001 Бучач – Скала Подільська до Кам'янця-Подільського (Р48).  

На території м. Чорткова розташовано 11 потенційно небезпечних 
об’єктів, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1560
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1604
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D2%90%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Унаслідок зношення технологічного обладнання більшості підприємств 
підвищеної небезпеки спостерігається тенденція до зростання ймовірності 
виникнення надзвичайних ситуацій.  

Можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин, у тому 
числі при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом.  

Актуальними є забезпечення безпеки населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними природними 
явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, 
градом, обледенінням.  

Також характерні для м. Чорткова надзвичайні ситуації техногенного 
характеру, з виявленням вибухо-небезпечних предметів часів Першої та 
Другої світових війн.  

Метою є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації 
окремих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт, вирішення комплексу завдань щодо захисту суспільства, 
національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій, визначення 
шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки 
на території м. Чорткова та організаційних засад її функціонування, зміцнення 
технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку 
населення, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій, що 
дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей 
та збереженням довкілля. Чортківською міською радою та Чортківським 
районним відділом Управління ДСНС України у Тернопільській області 
напрацьовано позитивний досвід щодо розроблення та затвердження 
програми забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території 
м. Чорткова.  

Бюджет 
Розроблено Програму забезпечення пожежної і техногенної безпеки на 

території м. Чорткова на 2017-2018 роки, в якій передбачалось фінансування 
заходів цивільного захисту в розмірі 225,0 тис. грн. Бюджетом міської ради 
впродовж 2017 року виділено 70 тис. грн. За рахунок виділених коштів 
забезпечено утримання аварійно-рятувальної техніки, закуплено спеціальний 
одяг, спорядження та аварійно-рятувальне обладнання для пожежно-
рятувального підрозділу міста. 

Опис результатів 
Враховуючи, що дія вищезазначеної програми закінчилася, сесією 

Чортківської міської ради затверджено Програму захисту населення і території 
м. Чорткова від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2018-2019 роки. Наявність у штаті органу місцевого самоврядування 
підрозділу з питань цивільного захисту населення має значення у сфері 
реалізації заходів цивільного захисту на відповідній території.  

Враховуючи, що у м. Чорткові існує штатний підрозділ цивільного захисту, 
проблем із розробленням та затвердженням зазначеної програми захисту 
населення і території не виникало. 
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ТЕМА 10. 

ПІДГОТОВКА КЕРІВНОГО СКЛАДУ  
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
 

СОЛОНЯНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Голова об’єднаної територіальної громади – 
Копейко Михайло Мусійович, телефон 
(056) 692-13-32, e-mail: solrada@ i.ua. 

Начальник відділу з питань цивільного 
захисту та мобілізаційної роботи виконавчого 
комітету Солонянської селищної ради – Сіянко 
Андрій Вікторович, телефон (056) 693-06-25. 

Солонянська об’єднана територіальна 
громада знаходиться на території Солонянського 
району Дніпропетровської області.  

Адміністративним центром об’єднаної 
територіальної громади є смт Солоне.  

Площа громади 294,93 кв. км. Чисельність 
населення – 14 тис. 783 осіб.  

Солонянський район 

 
Проведення заняття з 

керівництвом громади 

Історичні відомості 
Наприкінці XVII століття на схід від сучасного селища створилося 

поселення Новоселівка, засноване кріпаками-втікачами. На початку XVIII 
століття кріпаків з Новоселівки переселили на землі по річці Солоненькій.  
У 80-х роках XVIII століття село було названо Солоненьким.  

У 1923 році Солоне стало районним центром. З 1960 року селище Солоне 
віднесено до категорії селищ міського типу.  

У рамках адміністративно-територіальної реформи Солонянська 
об’єднана територіальна громада утворена 14 серпня 2015 року. 

Стан техногенно-екологічної безпеки  
На території громади розташовано 11 потенційно небезпечних об’єктів, з 

них 7 об’єктів підвищеної небезпеки. Сумарна кількість небезпечних речовин 
на цих об’єктах сягає близько 4 тис. 960,72 т.  

У зону можливого ураження можуть потрапити працівники підприємств та 
населення. Вибухопожежну небезпеку становлять 5 об’єктів.  

На території громади розташовано 1 хімічнонебезпечний об’єкт – 
аміакопровод “Тольяті-Одеса” державного підприємства “Укртрансаміак”. 
Дільниця траси магістрального аміакопроводу, яку обслуговує державне 
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підприємство “Укрхімтрансаміак”, проходить майже через всю територію 
громади.  

Територія об’єднаної територіальної громади підпадає в зони можливого 
ураження: 

· можливого сильного радіоактивного забруднення внаслідок аварії на 
Запорізькій атомній електростанції (глибина зони – 150 км); 

· можливого хімічного забруднення внаслідок аварії на магістральному 
аміакопроводі (глибина зони – 7,69 км). 

У зоні можливого ураження може опинитися від 200 до 7 тис. 500 осіб, 
залежно від місця виникнення аварії.  

Оскільки під час децентралізації було створено нову адміністративно-
територіальну одиницю – Солонянську об’єднану громаду, призначені 
керівники не мали фахової підготовки з питань цивільного захисту. Більш того, 
ряд призначених фахівців не займав до цього керівні посади і відповідно, не 
мав практичного досвіду вирішення питань захисту населення і територій. Це 
створювало потенційну загрозу через фахову необізнаність відповідальних 
посадових осіб і, як наслідок, неспроможність їх у повному обсязі виконувати 
посадові обов’язки і швидко та ефективно забезпечувати реагування на 
можливі надзвичайні ситуації. 

Таким чином, необхідність набуття базових знань та навичок була 
очевидною. Необхідність проходження функціонального навчання у сфері 
цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду, передбачена чинним 
законодавством. Що, власне кажучи, і було здійснено. 

Мета  
Своєчасне і систематичне оновлення і поглиблення знань, умінь та 

навичок, необхідних для виконання певних функцій щодо запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації та здійснення ефективного управління у 
сфері цивільного захисту.  

Завдання: 
· поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь і 

відпрацювання практичних навичок, необхідних для проведення заходів з 
питань цивільного захисту; 

· відпрацювання злагодженості дій органів управління та сил цивільного 
захисту під час проведення заходів цивільного захисту. 

Інформація про виконавців та партнерів  
Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Дніпропетровської області, відділ взаємодії з 
правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи Солонянської райдержадміністрації, виконавчий комітет Солонянської 
селищної ради.  

Хронологія та послідовність реалізації  
Отримано лист Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

від 23.05.2016 № 34 про надання заявок на функціональне навчання.  
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Надано заявки до Управління цивільного захисту Дніпропетровської 
облдержадміністрації на функціональне навчання у Навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської 
області у 2017/2018 навчальному році (лист від 22.09.2016 № 883).  

Отримано розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 01.12.2016 № Р-851/0/3-16 “Про затвердження Плану комплектування 
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області слухачами (керівними кадрами) з функціонального 
навчання у сфері цивільного захисту на навчальний 2017 рік”. 

Видано розпорядження селищного голови від 16.12.2016 № р-220 “Про 
затвердження Плану комплектування навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області 
слухачами (керівними кадрами) з функціонального навчання у сфері 
цивільного захисту на навчальний 2017 рік по Солонянській селищній раді”. 

Видано розпорядження селищного голови від 10.01.2017 № Р-3 “Про 
затвердження місцевих організаційно-методичних вказівок з підготовки 
населення на території Солонянської селищної ради Дніпропетровської 
області до дій у надзвичайних ситуаціях”. 

Отримані організаційні вказівки від 21.03.2017 № 395/0/134-17 з підготовки 
та проведення спільного командно-штабного навчання з органами управління 
та силами ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської області у Солонянському районі, 
Солонянській, Новопокровській селищних, Святовасилівській територіальних 
громадах. Тема командно-штабного навчання: “Дії органів управління та сил 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Дніпропетровської області у Солонянському районі, Солонянській, 
Новопокровській селищних, Святовасилівській територіальних громадах при 
виконанні завдань під час весняного льодоходу та повені”.  

Видане розпорядження голови Солонянської райдержадміністрації від 
22.03.2017 № Р-103/0/226-17 “Про підготовку до командно-штабного навчання 
ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 
захисту Солонянського району”.  

Видане розпорядження селищного голови від 27.03.2017 № р-110 “Про 
створення приймального (збірного) евакуаційного пункту”.  

У період з 29.03.2017 по 30.03.2017 взято участь у командно-штабному 
навчанні.  

У 2017 році на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області пройшли функціональне 
навчання 22 осіб.  

Під час навчання особлива увага приділялася практичному 
відпрацюванню слухачами отриманих теоретичних знань під час проведення 
групових вправ, рольових ігор шляхом вирішення розроблених спеціальних 
вправ (завдань) з прогнозування, оцінки та розрахунку збитків унаслідок 
надзвичайних ситуацій, розрахунків потрібних сил цивільного захисту для 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, планування заходів запобігання та 
реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та на особливий період, 
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відпрацювання алгоритмів дій керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 
при загрозі та виникненні аварій на Запорізькій атомній електростанції, хімічно 
небезпечних об’єктах області, катастрофічному затопленні територій, у режимі 
надзвичайного стану та в умовах загрози або здійснення терористичного акту.  

Навчальний процес здійснювався за формами: навчальні заняття, 
виконання індивідуальних завдань та спеціальних вправ, практична підготовка 
на об’єктах господарювання, контрольні заходи у вигляді поточного та 
підсумкового контролю.  

По закінченню навчань, засідання комісії з підсумкового контролю та 
складання протоколів випуску слухачів видавалися посвідчення затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 819 “Про 
затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту”. 

При наданні безпосередньої практичної методичної допомоги керівникам і 
фахівцям громади з питань цивільного захисту найбільш дієвою формою була 
виїзна форма, при якій педагогічні працівники Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області 
працювали в Солонянській об’єднаній територіальній громаді за листами-
проханнями від керівництва громади.  

Під час виїзної форми надавалася допомога з питань організації 
цивільного захисту, організації роботи комісій техногенно екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії, створення та діяльності 
спеціалізованих служб цивільного захисту, організації роботи консультаційних 
пунктів, забезпечення їх необхідною документацією.  

Особлива увага приділялася евакуаційним заходам при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

Надавалася методична допомога з питань цивільного захисту освітнім, 
медичним закладам громади, іншим суб’єктам господарювання, що входять до 
громади. 

З ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Дніпропетровської області на території Солонянського району 
проведено командно штабне навчання, до якого залучався керівний склад усіх 
об’єднаних територіальних громад району.  

Навчання полягали в забезпеченні набуття практичних умінь і навичок з 
організації зв’язку та управління, збирання, узагальнення, аналізу інформації, 
підготовці даних для залучення і використання необхідних сил для виконання 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, організації оперативного 
доведення наказів, розпоряджень і даних про обстановку, вивченні прийомів і 
способів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 
підвищенні ефективності роботи залучених формувань і техніки, здійсненні 
контролю за виконанням поставлених завдань, дотримання заходів безпеки і 
правил зберігання документів, підготовці аналітичних матеріалів.  

Також проводилася підготовка учасників командно-штабного навчання 
щодо оволодіння знаннями про загальні вимоги до підготовки та проведення 
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навчань, вивчення вимог нормативних документів, визначення відповідальних 
осіб з планування та підготовки основних заходів, визначення складу учасників 
і місць проведення, питань перевірки готовності учасників до навчань, 
алгоритмів прийняття рішень на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, 
забезпечення заходів цивільного захисту, алгоритмів роботи керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, працівників штабу з ліквідації 
надзвичайних ситуацій, відпрацювання практичних заходів на етапах навчань, 
розбору результатів проведеного навчання, оцінки результатів та підготовки 
звіту про їх проведення. 

Бюджет 
Вартість навчання слухачів у Навчально-методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області склала 
5 тис. грн. за рахунок бюджету селищної ради.  

Опис результатів  
План комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області слухачами з 
функціонального навчання у сфері цивільного захисту місцевої ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
виконавчого комітету Солонянської селищної ради у 2017 році виконано. 
Всього пройшли навчання 22 слухача, з них за державним замовленням - 20, 
за угодами - 2.  

 

Зразок виданих посвідчень посадовим особам Солонянської об’єднаної 
територіальної громади 
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Певні проблеми виникли при залученні до функціонального навчання з 
питань цивільного захисту керівників старостинських округів (старост), оскільки 
в Законі України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” у 
повноваженнях старост не визначені їх завдання у сфері цивільного захисту. 

Це питання було вирішено шляхом призначення розпорядженням голови 
Солонянської селищної ради (громади) старост керівниками консультаційних 
пунктів при їх створенні у старостинських округах.  

Проведена робота дозволила підвищити рівень компетентності керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту, виконувати певні функції у межах 
законодавчо визначених повноважень у сфері цивільного захисту, в 
удосконаленні їх підготовленості виконувати службові обов’язки і поставлені 
завдання в усіх режимах функціонування єдиної державної системи цивільного 
захисту.  

Підвищився рівень компетентності керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, до виконання певних функцій у межах законодавчо 
визначених повноважень у сфері цивільного захисту, в удосконаленні їх 
підготовленості виконувати службові обов’язки і поставлені завдання в усіх 
режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 
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ТЕМА 11. 

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ  
МІСЦЕВИХ ТА ДОБРОВІЛЬНИХ 

ПОЖЕЖНИХ КОМАНД (ДРУЖИН) 
 

М. ПОЛТАВА 
 
Спроможні територіальні громади, які скористалися своїм законодавчим 

правом добровільного об'єднання і отримали від держави повноваження і 
ресурси для їх здійснення, отримали реальні можливості самостійно 
вирішувати питання місцевого значення, в тому числі питання пожежної 
безпеки. Що потрібно робити, аби місцева пожежна охорона розвивалася 
обов'язково необхідно мати чіткий план роботи та алгоритм дій. 

Так склалося, що одним із головних факторів якісного життя сьогодні є 
безпека. Дуже важливу роль у суспільній безпеці відіграє створення сучасних 
установ пожежної безпеки, які забезпечують надання допомоги в той короткий 
термін, коли цього потребують люди. 

Для забезпечення належного функціонування місцевої пожежної охорони 
в територіальних громадах необхідна: наявність пожежної техніки, пожежно-
технічного обладнання, пожежного депо, фінансування та, чи не 
найважливіше, - наявності кваліфікованого персоналу. 

Станом на травень 2017 року в підрозділах місцевої пожежної охорони на 
території Полтавської області налічувалося близько 160 співробітників, які 
взагалі не проходили професійної (спеціальної) підготовки. 

Успішне вирішення завдання щодо спеціальної підготовки такої кількості 
осіб супроводжувалося певними проблемами: 

· тривала відсутність на робочому місці працівників підрозділу на період 
навчання; 

· неможливість забезпечити на цей період цілодобове чергування 
підрозділів місцевої пожежної охорони в зоні відповідальності; 

· високе навантаження на місцеві бюджети в зв'язку необхідністю 
фінансування видатків на відрядження, проїзд, проживання та оплати самого 
навчання. 

З’ясувавши, що у кожному органі місцевого самоврядування області 
наявний інтернет-зв’язок, систематично проводяться дистанційні заняття з 
підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування, Головне 
управління ДСНС України у Полтавській області звернулося до Полтавського 
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій щодо надання можливості використання 
каналів зв’язку для проведення спеціальної підготовки працівників місцевої 
пожежної охорони “без відриву від несення служби”. 
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Хронологія та послідовність реалізації 
Враховуючи обставини, що склалися, та можливості взаємної співпраці, 

було розроблено та запроваджено курс спеціальної підготовки працівників 
місцевої пожежної охорони із дистанційною складовою. 

Дистанційна форма навчання на основі інтернет-технологій є більш 
самостійним і індивідуалізованим підходом до організації навчального 
процесу. Так, це важче ніж “пасивні” форми навчання у навчальній аудиторії, 
проте, значно ефективніше та комфортніше, з огляду на витрати часу та 
коштів і отримання додаткових зручностей, ніж інші форми та технології 
навчання. Дистанційне навчання можливе будь-де, будь-коли та будь-кому і 
вже стало важливою складовою віртуальної соціалізації особистості. 

Отже, дистанційне навчання з працівниками місцевої пожежної охорони - 
вибір тих, хто цінує свій час і вміє розставляти пріоритети. 

Це зручно. Щоб навчатися дистанційно, потрібен лише комп’ютер з 
доступом в інтернет. Слухач курсів отримує доступ до всіх електронних 
ресурсів дистанційного курсу, але встановлювати спеціальне програмне 
забезпечення не потрібно. Так само не вимагається досконало володіти 
комп'ютерними технологіями - переглядати матеріали можна навіть зі 
смартфону, по дорозі на роботу або додому. 

Це економить час. Ви самі встановлюєте розклад занять, налаштовуючи 
його відповідно до свого робочого графіка і ритму життя. Можна навчатися 
вечорами або у вихідні. Не потрібно відвідувати лекції - а отже, витрачати час 
на додаткові поїздки. 

Це вигідно. Суттєвою перевагою дистанційного навчання є його низька 
вартість. 

Як проходить навчання? Процес здобуття і перевірки знань 
відбувається на спеціальному порталі. Зареєструвавшись, слухачі отримують 
доступ до лекційних матеріалів обраного курсу, а також до контрольних 
завдань і тестів з перевірки знань.  

 

Схема організації навчання та погодження документації для проведення спеціальної 
підготовки працівників місцевої пожежної охорони 
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Усі навчальні курси розроблені досвідченими викладачами і методистами, 
які охоче діляться знаннями задля розвитку слухачів. Успішно склавши 
підсумковий залік, слухач отримує кваліфікаційне посвідчення. Таким чином, 
упродовж двох місяців, завдяки дистанційному курсу, вдалося провести 
навчання 158 працівників місцевої пожежної охорони Полтавської області. 

На першому етапі проведений семінар з начальниками місцевої пожежної 
охорони в Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області щодо 
організації курсу спеціальної підготовки з дистанційною складовою навчання. 
Обговорені проблемні питання. Організовано повноцінний навчальний процес, 
включаючи засоби навчання, систему контролю й оцінювання навчальної 
діяльності слухачів, а також інші необхідні складові системи дистанційного 
навчання. На електронну адресу слухачам направляється графік проведення 
вебінарів та тестування теоретичного курсу навчання. 

Опис результатів 
Проведення навчальних вебінарів за 8 модулями тематики навчальної 

програми:  
· пожежна техніка та оснащення;  
· пожежна тактика і тактика дій підрозділів при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій;  
· засоби зв’язку;  
· пожежна профілактика;  
· засоби індивідуального захисту;  
· домедична підготовка;  
· психологічна підготовка та охорона праці. 
Самостійне опрацювання слухачами теоретичного матеріалу курсу 

навчання на сайті після кожного вебінару, відповідно до графіка навчання. 
Інформування на електронну адресу слухачам (групові точки 

підключення) про умови проведення комп’ютерного програмного тестування 
вихідного контролю знань. 

Проведення контролю проходження слухачами комп’ютерного 
програмного тестування вихідного контролю знань теоретичної частини курсу 
спеціальної підготовки. 

Направлення в місцеві пожежно-рятувальні підрозділи плану-завдання та 
матеріалів для опрацювання практичної підготовки. 

Після закінчення проведення практичних занять і відпрацювання 
навчальних вправ оформлені плани-завдання та відомості направляються до 
навчального пункту. 

Узагальнюється інформація про результати проходження теоретичної та 
практичної складової навчання за курсом спеціальної підготовки. 

Слухачам, які успішно склали залік, видається кваліфікаційне посвідчення 
встановленого зразка, за формою затвердженою наказом ДСНС 
від 11.07.2016 № 331 “Про затвердження Примірних навчального плану та 
навчальної програми спеціальної підготовки працівників місцевої пожежної 
охорони та членів добровільної пожежної охорони”. 
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ОЗЕРЯНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Новостворена місцева 
пожежна команда 

 
 
 
 
 
 

Підготовка членів місцевого 
пожежно-рятувального 

підрозділу 

Голова громади – Урсуляк Василь 
Миколайович.  

Телефон: (035) 413-12-47.  
Е-mail: Vasuaursulak1957@gmail.com.  
Кількість рад, що об’єдналися 4: Озерянська 

сільська рада – с. Озеряни, с. Констанція (1 тис. 
950 осіб), Жилинська сільська рада – с. Жилинці 
(319 осіб), Пилатківська сільська рада – 
с. Пилатківці, с. Грабівці (371 осіб). 

Чисельність населення громади: 
2 тис. 640 осіб. Площа об'єднаної територіальної 
громади: 109.6 кв. км. Кількість старостинських 
округів: 2.  

Адміністративний центр громади: 
с. Озеряни, Борщівського району. На території 
громади функціонують: 

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – 1; 
загальноосвітні школи І-ІІ ступенів – 1; дитячі 
дошкільні заклади – 1; фельдшерські пункти – 4; 
аптеки – 1; сільські будинки культури – 1; 
клуби – 2; бібліотеки – 2; відділення пошти – 1; 
Озерянський лісокомплекс державне 
підприємство “Чортківський лісгосп”; приватне 
акціонерне підприємство “Нове Відродження”. 

Забір води з відкритої 
водойми 

З часу утворення об’єднаної територіальної громади постало питання 
забезпечення безпеки громади. Завдяки активній роботі керівництва 
районного підрозділу Управління ДСНС України у Тернопільській області щодо 
забезпечення пожежної безпеки громади, об’єднаною територіальною 
громадою прийнято рішення про створення місцевої пожежної команди в 
с. Озерянах, яка у серпні 2017 року розпочала своє функціонування. 

Одночасно із відкриттям місцевої пожежної команди постало питання 
щодо підготовки працівників місцевих пожежних команд з питань пожежогасіння, 
знання пожежно-технічного обладнання, роботи на пожежній техніці. 

Хронологія та послідовність реалізації 
Завдяки наданню методичної допомоги з боку районного підрозділу 

Управління ДСНС України у Тернопільській області питання підготовки членів 
місцевого пожежно-рятувального підрозділу було вирішено шляхом 
проходження навчання їх на Навчальному пункті Управління ДСНС України у 
Тернопільській області за спеціальністю пожежний-рятувальник та водій 
пожежного автомобіля. 
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Навчання особового складу здійснювалось шляхом теоретично-
практичної підготовки та виробничої практики. 

Виробнича практика здійснювалося безпосередньо у районному 
підрозділі Управління ДСНС України у Тернопільській області, на 
підконтрольній території якого знаходиться місцева пожежна команда. 

Загалом, протягом 2017 року, на Навчальному пункті Управління ДСНС 
України у Тернопільській області навчено 41 посадову особу місцевих 
пожежно-рятувальних підрозділів.  

З метою залучення до навчання членів місцевих пожежно-рятувальних 
підрозділів Управління ДСНС України у Тернопільській області проводилась 
агітаційна робота у територіальних громадах та органах місцевого 
самоврядування, зокрема щодо: 

· розміщення інформації про навчання в інтернет ресурсах; 
· розміщення оголошень у місцях масового перебування людей про 

проведення навчань; 
· розміщення оголошень у районних засобах масової інформації про 

навчання; 
· інформація про навчання доводилася до керівників місцевих органів 

виконавчої влади під час колегій, навчань семінарів; 
· з головами громад неодноразово проводилися семінари, засідання 

круглих столів та ін., під час яких доводилася відповідна інформація. 
Опис результатів 
З огляду на статистику виникнення пожеж на території Борщівського 

району Тернопільської області можна сказати, що 50 % пожеж у сільській 
місцевості ліквідовують саме місцеві пожежно-рятувальні підрозділи. 

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Білокриницька сільська рада: Рівненська 

обл., Рівненський р-н, с. Біла Криниця, телефон: 
(036) 227-07-38. Голова – Гончарук Тетяна 
Володимирівна.  

Площа сільської ради – 36,433 кв. км. 
Населення – 2 тис. 431 особа, густота населення 
– 66,73 осіб на кв. км.  

До складу сільської ради входять: с. Біла 
Криниця, с. Антопіль та с. Глинки. 
Адміністративний центр – с. Біла Криниця.  

Через село Біла Криниця проходить 
автомобільний шлях міжнародного значення 
Київ-Житомир-Рівне-Дубно-Львів-Чоп. 

 

 
 

Підготовка місцевої пожежної 
команди с. Крилів на базі 

навчального пункту Головного 
управління ДСНС України у 

Рівненській області 

Великоомелянська сільська рада: Рівненська обл., Рівненський р-н, 
с. Велика Омеляна, телефон: (036) 227-81-57. Сільський голова – Курганська 
Оксана Євгенівна. Площа сільської ради 71,4 кв. км.  
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Населення становить 1705 осіб, густота населення 23,87 осіб на кв. км. 
До складу Великоомелянської сільської ради входять: с. Велика Омеляна, 
с. Вересневе. Адміністративний центр сільської ради - с. Велика Омеляна.  

Поблизу села проходить автомобільний шлях міжнародного значення 
Київ-Чоп. 

Бугринська сільська об’єднана територіальна громада: Рівненська 
обл., Гощанський район, с. Бугрин, телефон: (036) 504-21-81. Голова громади 
– Пилипчук Сергій Костянтинович. Площа об’єднаної громади 90,181 кв. км. 
Населення становить 4 тис. 523 осіб, густота населення 50,15 осіб на км. 
Адміністративний центр сільської ради – с. Бугрин. До складу Бугринської 
об’єднаної територіальної громади входять дванадцять сіл: Зарічне, 
Новоставці, Башине, Угільці, Вільгір, Колесники, Посягва, Сергіївка, М’ятин, 
Ясне, Олексіївка.  

З метою забезпечення належного протипожежного захисту населених 
пунктів, підприємств установ та організацій органи місцевого самоврядування, 
а також керівники суб’єктів господарювання утворюють підрозділи місцевої 
пожежної охорони та добровільної пожежної охорони. 

Відповідну до частини четвертої статті 62 та частини третьої статті 
64 Кодексу цивільного захисту України положення про створення підрозділів 
місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони погоджується з 
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.  

У вказаному положенні зазначається про необхідність проведення 
спеціальної підготовки працівників місцевої пожежної охорони та членів 
добровільної пожежної охорони для здійснення заходів із запобігання 
виникненню пожеж і організації їх гасіння.  

Для проведення спеціальної підготовки орган самоврядування чи суб’єкт 
господарювання, який створив місцеву пожежну охорону (добровільну 
пожежну охорону), подає до підрозділу територіального органу ДСНС, що 
здійснює навчання відповідну заяву із зазначення прізвища, ім’я, по батькові 
та посади особи, якій необхідно пройти таку підготовку. Підрозділ, що здійснює 
навчання, розробляє програму спеціальної підготовки відповідно до наказу 
ДСНС від 11.07.2016 № 331 “Про затвердження Примірних навчального плану 
та навчальної програми спеціальної підготовки працівників місцевої пожежної 
охорони та членів добровільної пожежної охорони” та погоджує її з органом 
самоврядування чи суб’єктом господарювання, який створив місцевої 
пожежної охорони (добровільної пожежної охорони). 

На підставі заяви органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
господарювання і розробленої програми на договірній основі здійснюється 
спеціальна підготовка працівників місцевої пожежної охорони та членів 
добровільної пожежної охорони. По закінченню навчання працівникам місцевої 
пожежної охорони та членам добровільної пожежної охорони, які успішно 
склали заліки, видається посвідчень про проходження спеціальної підготовки. 

Підготовка робітничих кадрів для пожежно-рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони у Рівненській 
області ведеться на базі Навчального пункту Головного управління 
ДСНС України у Рівненській області. Групи слухачів для укомплектування 
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пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної 
пожежної охорони формуються залежно від необхідності. Лише у 2017 році 
навчено 32 особи з числа персоналу новостворених та діючих підрозділів 
місцевої пожежної охорони (добровільної пожежної охорони).  

Інформація про виконавців і партнерів 
У січні 2017 року Головне управління ДСНС України у Рівненській області 

спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща 
розпочало співробітництво, спрямоване на підтримку створення та розвитку 
громадських рятувальних організацій на території Рівненської області.  

У рамках програми “Польська допомога” Головне управління 
ДСНС України у Рівненській області бере участь у проекті “Підтримка процесу 
організації українського рятувального волонтаріату з метою підвищення рівня 
безпеки місцевого населення у Рівненській області”.  

Головний бенефіціар: Асоціація добровільних пожежних команд 
Республіки Польща (м. Варшава), а також партнери: Головне управління 
ДСНС України у Рівненській області, Білокриницька сільська рада, 
Великоомелянська сільська рада, Бугринська сільська об’єднана 
територіальна громада. 

Хронологія та послідовність реалізації проекту 
Відповідно до Стратегії реформування системи Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, що схвалена Кабінетом Міністрів України 
25 січня 2017 р. № 61-р., Головне управління ДСНС України у Рівненській 
області та органи місцевого самоврядування Бугринської об’єднаної 
територіальної громади Гощанського району, Білокриницької та 
Великоомелянської сільських рад Рівненського району спільно з Асоціацією 
добровільних пожежних команд Республіки Польща беруть участь у програмі 
“Польська допомога” в проекті під назвою “Підтримка процесу організації 
українського рятувального волонтаріату з метою підвищення рівня безпеки 
місцевого населення у Рівненській області”. 

У рамках зазначеного проекту передбачено заходи з професійної 
підготовки персоналу добровільних та місцевих пожежних команд  

01.12.2016 між Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки 
Польща та Головним управлінням ДСНС України у Рівненській області 
підписано протокол про наміри щодо участі у спільному проекті в рамках 
програми “Польська допомога”. 

29.05.2017 було проведено семінар з представниками місцевого 
самоврядування та з керівниками підрозділів Головного управління ДСНС 
України у Рівненській області з метою роз’яснювальної роботи щодо ролі та 
функції кожної із сторін у проекті. Відповідно до плану реалізації проекту три 
групи у складі керівників сільських рад, на території яких планується створення 
підрозділів добровільної пожежної охорони, та представників Головного 
управління ДСНС України у Рівненській області з метою ознайомлення з 
історією створення Добровільної Пожежної Охорони Республіки Польща та 
вивчення роботи органів місцевого самоврядування і державної пожежної 
служби відряджені до Польщі: 19-22.06.2017 у Західно-Поморське воєводство, 
Республіка Польща; 26-29.06.2017 у Малопольське воєводство, Республіка 
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Польща; 29.06-01.07.2017 у Малопольське воєводство, Республіка Польща. 
Крім зазначеного поїздки дали можливість ознайомитися з матеріально-
технічною базою підрозділів, запланованих як місце для проведення навчань 
добровольців.  

Тим часом у період до 10 липня 2017 року на базі Головного управління 
ДСНС України у Рівненській області проходив відбір добровольців за такими 
вимогами до кандидатів: вік – не молодше 18 років, хороша фізична форма, 
довідка про стан здоров’я; успішно пройдені психологічні тести; закордонний 
біометричний паспорт або діюча Шенгенська віза.  

Впродовж ІІІ кварталу 2017 року проведено навчання 36 учасників 
проекту, майбутніх добровольців (по 12 представників із кожної з трьох 
сільських рад). Навчання відбувалося у два етапи: 

перший етап навчання проходив на території навчального комплексу 
гміни Кіри-Косчеліско, Республіка Польща у період з 20 по 30 липня 2017 року. 

Відповідно до розкладу занять щодня група відпрацьовувала по шість 
навчальних годин. Серед предметів були такі: теорія розвитку та припинення 
горіння, протипожежна та аварійно-рятувальна техніка, будівлі і споруди в 
умовах пожежі, охорона праці, психологічна підготовка.  

Програма навчань передбачала ознайомлення з сучасним пожежним 
обладнанням та пожежними автомобілями, які перебувають на озброєнні 
частин Добровільної пожежної охорони Республіки Польща, та практичні 
відпрацювання за умовними ввідними.  

З метою якісного засвоєння знань для групи добровольців організовано 
виїзди до підрозділів Державної та Добровільної пожежної охорони, де 
навчальна група ознайомилася з історією створення підрозділів, організацією 
несення служби та механізмами їх функціонування. 

30.07.2017 на території Навчального центру Головного управління ДСНС 
України у Рівненській області відбулися урочисті заходи з нагоди завершення 
першої частини навчання.  

Пожежні-добровольці отримали свідоцтва про проходження підготовки за 
участі польських інструкторів та комплекти бойового одягу. 

другий етап навчання проходив на території Аварійно-рятувальної 
частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного 
управління ДСНС України у Рівненській області у період з 10 по 18 серпня 
2017 року. 

Програма складалася з 70 навчальних годин, протягом яких було вивчено 
будову та технічні характеристики пожежних автомобілів та протипожежного 
обладнання, що стоїть на озброєнні в Рівненському гарнізоні.  

З метою якісного засвоєння знань для групи добровольців 15-16 серпня 
2017 року проведено нічні навчання за сигналом “Тривога” з відпрацюванням 
тактики пожежогасіння, рятування та евакуації постраждалих під час пожежі.  

Крім цього, пожежні добровольці мали можливість практично 
попрацювати з механічним та гідравлічним рятувальним обладнанням, кожен з 
добровольців пройшов психологічну смугу перешкод.  

По завершенню другої частини підготовки пожежних-добровольців усім 
учасникам вручено сертифікати про проходження навчального курсу. 
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Опис результатів 
Відповідно до плану реалізації проекту заплановано проведення 

спеціалізації та підвищення кваліфікації для добровольців на території 
Республіки Польща та України. 

Уже на цьому етапі новостворені підрозділи добровільної пожежної 
охорони успішно демонструють свою ефективність під час ліквідації пожеж та 
наданні допомоги населенню.  

Добровольці залучаються до гасіння пожеж та порятунку матеріальних 
цінностей мешканців області у приватних домоволодіннях.  

Це вкотре підтверджує дієвість та життєву необхідність створення та 
розвитку пожежного добровільного руху.  
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ТЕМА 12. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ ТА 

ПРОПАГАНДИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
АПОСТОЛІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Голова об’єднаної територіальної громади – Нігай Станіслав Карпович. 

Начальник відділу надзвичайних ситуацій, громадської безпеки, оборони, 
мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого 
комітету ради – Петров Сергій Григорович, телефон (056) 569-11-44, e-mail: 
apostolove@i.ua.  

До складу Апостолівської об’єднаної територіальної громади входить 
1 місто, 2 селища та 17 сіл. Адміністративно-територіальним центром 
об’єднаної територіальної громади є місто районного значення Апостолове. 
Площа громади – 679,49 кв. км. Чисельність населення –  
23 тис. 429 осіб. 

Історичні відомості 
Відомості про перших поселенців на території громади сягають давнини, 

починаючи з VI-III тис. до н. е. тут жили скіфи, сармати, уличі та печеніги.  
У першій половині XVI століття ця територія належала Запорізькій Січі.  
Місто Апостолове засноване у 1793 році правнуком гетьмана лівобережної 
України Данила Апостола – Михайлом Апостолом. У 1941-1943 роках 
Апостолівський район входив до Криворізького земельного повіту 
Дніпропетровського генерального округу.  

Апостолівська громада утворена 5 серпня 2015 року шляхом об'єднання 
Апостолівської міської ради та Володимирівської, Кам’янсько, Михайлівської, 
Першотравенської сільських рад Апостолівського району. 

Стан техногенно-екологічної безпеки 
На території громади розташовано: сільгосппідприємств – 11; потенційно 

небезпечних об’єктів – 17, з них 3 об’єкти підвищеної небезпеки, а саме: 
Апостолівська нафтобаза приватного акціонерного товариства 
“Дніпронафтопродукт”; комунальне підприємство “Апостоловеводоканал”; 
приватне підприємство “Нафтатранссервіс”. 

Хімічно небезпечні об’єкти – 2, а саме: 
· комунальне підприємство “Апостоловеводоканал”; насосно-

фільтрувальна станція (у виробництві використовується хлор, глибина зони 

mailto:apostolove@i.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1793
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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можливого хімічного забруднення складає 0,01 км, у зону можливого хімічного 
забруднення потрапляє – 1 тис. осіб.); 

· державного підприємства “Укрхімтрансаміак”, Миколаївське 
управління магістрального аміакопроводу, насосна станція № 11, суміщена з 
роздавальною станцією № 29 (у виробництві використовується аміак, глибина 
зони можливого хімічного забруднення складає 7,69 км, у зону можливого 
хімічного забруднення потрапляє 5 тис. осіб.). 

Вибухопожежонебезпечні об’єкти – 9, найбільш небезпечними з них є 
2 автозаправні станції та 2  підприємства переробки зерна. 

Територіальна громада потрапляє в зону можливого хімічного 
забруднення у випадку аварії на Радушанському витратному складі хлору 
державного підприємства “Кривбаспромводопостачання”. 

Мета  
Розвиток соціальної обізнаності населення громади щодо особистої та 

колективної безпеки. 
Завдання: 
· проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням у 

мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування 
щодо прав і обов’язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих 
практичних дій в умовах у надзвичайних ситуацій;  

· висвітлення через засоби масової інформації правил поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій. 

Виконавці та партнери: відділ надзвичайних ситуацій, громадської 
безпеки, оборони, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами виконавчого комітету Апостолівської міської ради, управління 
цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області, Головне управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області.  

Хронологія та послідовність реалізації 
Для реалізації вищезазначених завдань наказом начальника цивільного 

захисту міської ради – міського голови від 19.10.2016 № 1 створено п’ять 
консультаційних пунктів цивільного захисту на території громади.  

Розроблені організаційно-розпорядчі документи з питань організації 
роботи консультаційних пунктів на території громади (положення, 
функціональні обов’язки керівника та інструктора, графік надання 
консультацій, план роботи консультаційного пункту).  

Розпорядженням міського голови від 26.12.2016 № 395-р затверджено 
План комплектування Навчально-медичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області слухачами з 
функціонального навчання у сфері цивільного захисту Апостолівської міської 
ради на 2017 навчальний рік, згідно з яким було заплановано навчання 
4 інструкторів консультаційних пунктів. Усі слухачі пройшли функціональне 
навчання на Криворізьких курсах I категорії Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області. 
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Фотоматеріали щодо розвитку соціальної обізнаності населення громади з 
питань особистої та колективної безпеки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне навчання інструкторів 
консультаційних пунктів цивільного 

захисту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Керівник консультаційного пункту 
цивільного захисту м. Апостолове 

 

Інструктор консультаційного пункту 
цивільного захисту с. Володимирівка 

надає консультацію 

Інструктор консультаційного пункту 
цивільного захисту с. Кам’янка 

проводить консультацію для населення 

У грудні 2016 року затверджений План проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення з питань запобігання надзвичайним 
ситуаціям та безпечної поведінки населення під час можливих надзвичайних 
ситуацій через засоби масової інформації у 2017 році. Розпорядженням голови 
міської ради від 12.01.2017 за № 6-р затверджено організаційно-методичні 
вказівки з підготовки населення Апостолівської міської ради до дій у 
надзвичайних ситуаціях.  

Рішенням Апостолівської міської ради від 29.09.2017 № 1117 затверджено 
“Місцеву програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 
2017-2020 роки на території Апостолівської міської ради”, якою передбачено 
фінансування заходів з пропаганди безпеки життєдіяльності населення 
громади, навчання громадян основам безпечної поведінки через засоби 
масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських 
заходів, у т. ч. організацію навчання через консультативні пункти цивільного 
захисту.  

Постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота у сфері 
цивільного захисту шляхом висвітлення актуальної інформації з питань 
цивільного захисту на офіційному сайті громади та на офіційних сторінках у 
соціальних мережах.  
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Особлива увага приділяється питанням роз’яснювальної роботи та 
навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та 
організації евакуаційних заходів. 

Опис результатів 
На території громади функціонують п’ять консультаційних пунктів 

цивільного захисту, а саме у: м. Апостолове, с. Володимирівка, с. Михайлівка, 
с. Кам’янка та с. Перше Травня.  

За 2017 рік на території Апостолівської міської ради через консультаційні 
пункти цивільного захисту було надано 3 тис. 562 консультації мешканцям 
громади з питань цивільного захисту.  

У результаті роботи консультаційних пунктів на території громади значно 
зменшилася кількість нещасних випадків, пов’язаних з використанням 
побутового природного газу, пічним опаленням приватних будинків.  

Мешканці громади ознайомлені з порядком дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах, 
розташованих на території громади. 

Пріоритетом у роботі консультаційних пунктів громади на 2018 рік 
визначена робота з населенням стосовно поводження із стернею та 
пожнивними залишками у пожежонебезпечний період. 

 

КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Керівник громади – Шамалюк Анатолій Васильович, телефони:  

(043) 334-00-06; (043) 332-16-37, e-mail: sekretar-kl@ukr.net. 
Адміністративний центр Калинівської міської об’єднаної територіальної 

громади - м. Калинівка. Площа територій громади – 88,4 кв. км. Чисельність 
населення – 20 тис. 507 осіб, густота – 231,98 осіб на кв. км. (станом на 
1 січня 2015 р.) 

До складу громади входять 5 населених пунктів – 1 місто, 2 села і 
2 селища: м. Калинівка з кількістю населення 18 тис. 492 осіб, 
с. Дружелюбівка – 785 осіб, с. Рівнинне – 296 осіб, селище Калинівка Друга – 
256 осіб, селище Прилуцьке – 156 осіб. 

Вінницька область увійшла в перелік областей України, які беруть участь 
у пілотному проекті щодо організації заходів цивільного захисту населення 
спроможних територіальних громад.  

У 2016 році був підписаний Меморандум про співпрацю між Вінницькою 
обласною державною адміністрацією та ДСНС, одним із головних завдань в 
якому поставлено розбудова ефективної системи цивільного захисту в регіоні. 
На даний час у Вінницькій області створено 34 об’єднаних територіальних 
громадах. 

Робота з об’єднаними територіальними громадами області увійшла 
окремим розділом до Плану роботи Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області на 2018 рік. 



 84  

Інформація про виконавців та партнерів 
З 2014 року запроваджено і активно використовується така форма 

роботи, як функціонування мобільних навчально-консультаційних пунктів з 
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

Організація інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань з 
питань цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах 
здійснюється шляхом: надання інформаційної та методичної допомоги з 
питань цивільного захисту керівному складу об’єднаної територіальної 
громади; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням 
об’єднаної територіальної громади. 

Щотижня на електронні адреси об’єднаних територіальних громад області 
у встановленому порядку надсилаються інформаційні, інструктивні, методичні 
матеріали. У методичному кабінеті Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області створено окрему 
тематичну полицю з метою надання допомоги педагогічним працівникам у 
виконанні даного напрямку роботи. Тут зібрані всі керівні, інструктивні, 
методичні та інші матеріали стосовно діяльності об’єднаних територіальних 
громад. 

Також щомісяця вказані матеріали шляхом дистанційного патронажу (за 
допомогою електронної пошти) надсилаються в консультаційні пункти з питань 
цивільного захисту при житлових експлуатаційних організаціях та органах 
місцевого самоврядування області з метою надання методичної допомоги 
особам, які організовують роботу цих пунктів, а також для їх висвітлення у 
місцевих засобах масової інформації та розповсюдження серед населення 
даного району (міста). 

До проведення консультацій залучаються фахівці: 
· відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної 

роботи та режиму секретності Вінницької міської ради; 
· Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Вінницької області; 
· Головного управління ДСНС України у Вінницькій області; 
· Департаменту цивільного захисту Вінницької облдержадміністрації; 
· Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України; 
· Вінницького територіального центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф; 
· приватного акціонерного товариства “Вінницягаз”; 
· приватного акціонерного товариства “Вінницяобленерго”; 
· Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 
· кафедри екстремальної медицини та безпеки життєдіяльності 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та інші. 
Робота консультантів мобільного консультаційного пункту організовується 

таким чином, щоб кожний його відвідувач міг отримати вичерпну інформацію 
(роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку дій 
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в умовах надзвичайних ситуацій. Саме таким чином була побудована робота 
мобільного консультаційного пункту на території Калинівської міської 
об’єднаної територіальної громади та Павлівської селищної ради – населених 
пунктів, найбільше постраждалих від вибухів на військовому арсеналі.  

Хронологія та послідовність реалізації  
У дошкільних та загальноосвітніх закладах м. Калинівки та більшості 

інших населених пунктів, які постраждали внаслідок вибухів боєприпасів на 
арсеналі, 2 жовтня було відновлено навчальний процес, а рівно через 
тиждень – 9 жовтня було відновлено навчальний процес і у загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів с. Павлівки Калинівського району, яка найбільше 
постраждала внаслідок цієї надзвичайної ситуації. 2 та 9 жовтня відповідно, в 
усіх навчальних закладах постраждалих територій проводились тематичні 
уроки (заняття) щодо правил поведінки при знаходженні вибухонебезпечних 
предметів. 

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Вінницької області на території загальноосвітньої школи №1 
м. Калинівки (5 жовтня 2017 року) та загальноосвітньої школи с. Павлівки 
Калинівського району (9 жовтня 2017 року) організовано роботу Мобільного 
консультаційного пункту з питань навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях.  

Головною метою діяльності пункту є проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з усіма верствами населення щодо правил поведінки 
в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. До роботи пункту, 
окрім організаторів, залучалися також фахівці Головного управління ДСНС 
України у Вінницькій області, Вінницької обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України, приватне акціонерне товариство “Вінницягаз” та 
Вінницької міської рятувально-водолазної служби. 

Відвідувачам консультаційного пункту були запропоновані: майстер-класи 
з питань надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних 
ситуаціях; тренінги із одягання засобів індивідуального захисту, використанню 
первинних засобів пожежогасіння та виготовленню найпростіших засобів 
захисту органів дихання; тематичні бесіди і консультації з актуальних питань 
цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та багато іншого.  

Основну увагу було акцентовано на чіткому порядку дій у разі виявлення 
підозрілих предметів. В актових залах навчальних закладів учням 
демонстрували навчальні фільми та відеосюжети за темою: “Небезпечні 
знахідки” з подальшим їх коментарем. Консультанти мобільного 
консультаційного пункту застерегли дітей ні в якому разі не чіпати знахідки 
руками, не розбирати і не розпилювати боєприпаси, самостійно не переносити 
їх з місця на місце, не збирати та не здавати такі предмети в металобрухт, 
тому що це є реальною загрозою їх здоров’ю та навіть життю.  

Учні та працівники даних навчальних закладів з неабияким інтересом і 
зацікавленістю відвідували всі станції мобільного консультаційного пункту.  

Уважно слухали інформацію, виконували практичні дії, задавали багато 
питань а також наводили приклади з недавно пережитої ними надзвичайних 
ситуацій державного рівня. 
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Бюджет  
Реалізація завдань з організації інформаційно-просвітницької роботи та 

пропаганди знань з питань цивільного захисту в об’єднаних територіальних 
громадах шляхом функціонування мобільного консультаційного пункту з 
питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях не потребує 
додаткового фінансування.  

Керівництво громади виділяє місце для розгортання пункту, забезпечує 
необхідним інвентарем (столи, стільці), інформує мешканців громади про час і 
місце роботи мобільного консультаційного пункту. 

Опис результатів 
Під час роботи в м. Калинівці 5 жовтня 2017 року мобільний 

консультаційний пункт відвідали 1 тис. 23 особи, з них дітей та молоді – 
979 сіб, працюючого населення – 44 особи; в с. Павлівка Калинівського району 
9 жовтня 2017 року: дітей та молоді – 397 осіб, працюючого населення 
23 особи. 

Напередодні, 29 вересня 2017 року, мобільний консультаційний пункт з 
питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на території 
Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району 
відвідали 350 осіб, з них молоді – 254 особи, працюючого населення – 59 осіб, 
непрацюючого населення – 37 осіб.  

Необхідно зазначити, що протягом 2017 року мобільний консультаційний 
пункт з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях розгортався 
5 разів, з них 3 рази з виїздом у райони області. 

Досвід роботи мобільного консультаційного пункту з питань навчання 
населення діям у надзвичайних ситуаціях на території Вінницької області (з 
2014 року) переконливо доводить, що більшість громадян досить чітко 
усвідомлюють важливість та необхідність цього виду роботи саме у 
сьогоднішній неспокійний час, адже саме обізнаність та підготовка населення 
до порядку дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій допоможе 
мінімізувати можливі негативні наслідки та втрати. 

Люди охоче відвідували навчальні місця пункту, адже вони знаходили там 
вичерпні відповіді на питання – як діяти у разі вчинення терористичного акту, 
при виявленні підозрілих предметів та вибухових пристроїв, у разі отримання 
сигналу “Увага всім!”, мали можливість ознайомитись із засобами 
індивідуального захисту органів дихання та шкіри, первинними засобами 
пожежогасіння.  

Прямий діалог з людьми, можливість охопити навчанням всі верстви 
населення загалом, а непрацююче населення – зокрема, раціональний 
розподіл часу, індивідуальний підхід та можливість врахування вікових 
особливостей – ось ті головні переваги в роботі мобільного навчально-
консультаційного пункту серед інших видів інформаційно-просвітницької 
роботи з населенням. 
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Фотоматеріали досвіду навчання населення 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робота мобільного пункту в с. Павлівка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роздача пам'яток населенню Якушинецька 
сільська громада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняття з вивчення правил поведінки при 
знаходженні вибухонебезпечних 

предметів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заняття з вивчення засобів захисту 
органів дихання в Якушинецькій сільській 

громаді 
 

Заняття з вивчення правил поводження з 
засобами пожежогасіння 

Газ - це небезпечно!  
Калинівська міська громада 

 
ДАВИДІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Голова об’єднаної територіальної громади – Керницький Володимир 
Михайлович, телефон: (067) 670-73-11.  

Посадова особа з питань цивільного захисту – Завадський Ігор 
Володимирович, телефон: (067) 670-85-05, e-mail: davudiv.sr@ukr.net. 

mailto:davudiv.sr@ukr.net
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Адміністративно-територіальний устрій та загальна характеристика: 
Населені пункти: с. Давидів, с. Черепин, с. Виннички, с. Гончари, 
с. Дмитровичі, с. Кротошин, с. Пасіки-Зубрицькі, с. Горішній, с. Чишки, 
с. Соснівка, с. Бережани, с. Волиця.  

Стан техногенно-екологічної безпеки 
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування: 30, з них 7 загальноосвітніх навчальних закладів; 
2 дошкільних навчальних закладів; 13 закладів культури; 4 фельдшерсько-
акушерських пунктів; 2 амбулаторії (поліклініка); 2 заклади фізичної 
культури,13 підприємств, установ та організацій, що не утримуються за 
рахунок бюджету органів місцевого самоврядування та функціонують на 
території громади. 

На цей час у нашій державі йде процес реформування місцевого 
самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших 
повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Важливою 
складовою реалізації цієї реформи є забезпечення безпеки громадян.  

В умовах змін адміністративно-територіального устрою держави гостро 
постає питання вирішення завдань єдиної державної системи цивільного 
захисту щодо збереження життя і здоров’я громадян та довкілля на рівні 
об’єднаних територіальних громад.  

Способи надання навчально-методичними центрами цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності методичної допомоги в організації цивільного 
захисту можуть бути різними, від надання об’єднаним територіальним 
громадам організаційно-розпорядчих документів, щодо порядку створення 
структурних підрозділів з питань цивільного захисту в об’єднаних 
територіальних громадах до розроблення буклетів, методичних рекомендацій 
та посібників щодо організації заходів цивільного захисту населення.  

Хронологія та послідовність реалізації 
Функціональне навчання у сфері цивільного захисту на базі Навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівській 
області у 2017 році пройшли: Голова громади (голова комісії з питань 
техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) Керницький 
Володимир Михайлович; керуючий справами виконавчого комітету (заступник 
голови евакокомісії) Яцик Іван Володимирович; спеціаліст з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (відповідальний секретар комісії 
з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) 
Завадський Ігор Володимирович. 

Опис результатів 
Результатом співпраці з об’єднаними територіальними громадами та 

наданням методичної допомоги Навчально-методичним центром цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області були проведені певні 
заходи, щодо організації цивільного захисту в громаді. 

На даний час у Давидівській об’єднаній територіальній громаді створений 
один консультаційний пункт з питань цивільного захисту на базі Давидівської 
сільської ради.  
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Готується рішення про створення консультаційних пунктів з питань 
цивільного захисту у всіх населених пунктах, які входять до складу 
Давидівської об’єднаної територіальної громади. Консультаційні пункти – це 
осередок інформаційної, консультаційної та пропагандистської діяльності з 
питань цивільного захисту серед населення відповідної території.  

Розуміючи важливість цього питання, педагогічні працівники Навчально-
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської 
області надають необхідну методичну допомогу для функціонування 
консультаційних пунктів та цілеспрямованого інформування населення з 
питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. 

 

 

 

Завідувач навчально-консультаційного 
пункту м. Стрий під час роботи 

 

Методичні рекомендації, призначені для 
використання головами об’єднаних 

територіальних громад щодо організації 
заходів цивільного захисту населення 

 
Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Львівської області для Давидівської об’єднаної територіальної 
громади надано ряд методичних рекомендацій, призначених для використання 
головами об’єднаних територіальних громад щодо організації заходів 
цивільного захисту населення, а саме: 

· збірка матеріалів для самостійного навчання населення з питань 
цивільного захисту на консультаційному пункті при житлово-експлуатаційних 
організаціях та сільських (селищних) радах; 

· методичні рекомендації щодо порядку створення, обладнання та 
забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного 
захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) 
радах; 

· методичні рекомендації щодо організації заходів цивільного захисту 
населення в об’єднаних територіальних громадах; 

· методичні рекомендації щодо забезпечення пожежної безпеки на 
території об’єднаних територіальних громад. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 
 

РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛИМАНСЬКОГО ЦЕНТРУ 
БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН 

 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ 

16.02.2017                                                                                              №7/24-1095 
м. Лиман 

Про створення комунального 
закладу “Лиманський Центр 
безпеки громадян” 

 
З метою забезпечення безпечної життєдіяльності населення Лиманської 

об'єднаної територіальної громади, керуючись статтями 19, 62 Кодексу 
Цивільного захисту України, статтею 40 Кодексу закону про працю України 
статтями 26, 54, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада: 

ВИРІШИЛА: 
1. Створити комунальний заклад “Лиманський Центр безпеки громадян”. 
2. Визначити місцезнаходження комунального закладу “Лиманський Центр 

безпеки громадян” за адресою м. Лиман, провулок Бригадний 6/1. 
3. Затвердити Статут комунального закладу “Лиманський Центр безпеки 

громадян” (додається ). 
4. Затвердити структуру комунального закладу “Лиманський Центр 

безпеки громадян” в складі 56 штатних одиниць, відділу з питань кадрової 
роботи попередити працівників місцевої пожежно-рятувальної команди при 
“Центрі безпеки громадян”, Заріченської місцевої пожежної команди, 
Дробишевської місцевої пожежної команди, Рубцівської місцевої пожежної 
команди про їх наступне вивільнення в зв'язку зі створенням комунального 
закладу “Лиманського Центра безпеки громадян” та запропонувати окремим 
працівникам подальше працевлаштування на знов утворені посади в 
комунальному закладі. 

5. Визначити розпорядником нижчого рівня комунальний заклад 
“Лиманський Центр безпеки громадян”. 

6. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської міської 
ради передати комунальному закладу “Лиманський Центр безпеки громадян” в 
оперативне управління основні засоби та матеріальні цінності. 
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7. Комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради “По 
інвентаризації, прийому передачі, визначенню непридатності матеріальних 
цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення 
відновлювального ремонту об'єктів комунальної власності” провести прийом-
передачу об'єктів, зазначених у пункті 6 цього рішення відповідно до чинного 
законодавства. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики та заступника 
міського голови. 

 
 
Міський голова        П.Ф.Цимідан 

 
 

Додаток до рішення  
Лиманської міської рада  
Донецької області 
від 16.02.2017 №7/24-1095 

 
СТАТУТ 

комунального закладу “Лиманський Центр безпеки громадян” 
 

1. Загальні положення 
1.1. Комунальний заклад “Лиманський Центр безпеки громадян” (далі - 

КЗ ЛЦБГ) створюється рішенням Лиманської міської ради “Про створення 
комунального закладу Лиманський Центр безпеки громадян”.  

Заклад заснований на комунальній власності Лиманської об’єднаної 
територіальної громади в особі Лиманської міської ради та знаходиться в 
оперативному підпорядкуванні Лиманському районному відділу Головного 
Управління ДСНС України у Донецькій області. 

1.2. КЗ ЛЦБГ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Кодексом 
цивільного захисту України, наказами МВС та ДСНС, рішеннями Лиманської 
міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, а також 
цим Статутом. 

1.3. З питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації 
пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання КЗ ЛЦБГ керується 
нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів та підрозділів 
цивільного захисту. 

1.4. Основними завданнями КЗ ЛЦБГ є: 
1.4.1. Забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади державної політики у сфері 
цивільного захисту. 
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1.4.2. Гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у ліквідації 
наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, а також здійснення заходів із 
запобігання виникненню пожежам та нещасним випадкам на них. 

1.5. КЗ ЛЦБГ відповідно до покладених завдань: 
1.5.1. Збирає інформацію та обмінюється нею у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
1.5.2. Бере участь у гасінні пожеж, виконані пожежно-рятувальних, 

пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків 
аварій, стихійного лиха у порядку, який визначається керівними документами 
та нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, залучаючи до 
цього державні аварійно-рятувальні служби, добровільні пожежні дружини 
(команди) та окремих громадян. 

1.5.3. Підтримує у постійній готовності наявні сили та засоби, а також 
забезпечує екстрене їх реагування на пожежі, надзвичайних ситуацій. 

1.5.4. Здійснює контроль за додержанням підприємствами, установами, 
організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки. 

1.5.5. Взаємодіє із 21 державним пожежно-рятувальним загоном 
Головного управління ДСНС України у Донецькій області з питань 
пожежогасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

1.5.6. Оперативно інформує Головне управління ДСНС України у 
Донецькій області через 21 державний пожежно-рятувальний загін Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області про готовність КЗ ЛЦБГ до 
виконання завдань за призначенням, а також надає відповідну інформацію про 
проведені заходи під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій;  

1.5.7. Сприяє активізації роботи добровільних пожежних дружин (команд) 
та протипожежних об’єднань громадян;  

1.5.8. Проводить протипожежну пропаганду та роз’яснювальну роботу 
серед населення з метою запобігання пожежам та наслідкам від них.  

1.5.9. Залучає працівників та пожежну техніку КЗ ЛЦБГ для виконання 
завдань, не передбачених законодавством, у тому числі цим Статутом, 
забороняється. 

1.5.10. КЗ ЛЦБГ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в 
Державній казначейській службі України, печатку, штампи, КЗ ЛЦБГ набуває 
статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації. 

КЗ ЛЦБГ є неприбутковою організацією. 
1.5.11. Правові та соціальні гарантії працівникам КЗ ЛЦБГ, сім’ям 

рятувальників, пенсіонерам з числа рятувальників, у тому числі інвалідам, 
забезпечуються згідно з чинним законодавством України. 

Юридична адреса Комунального закладу: 84400, Донецька область 
м. Лиман пров. Бригадний 6/1, вул.  

Повне найменування: Комунальний заклад “Лиманський Центр безпеки 
громадян”.  

Скорочене найменування: КЗ ЛЦБГ. 
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2. Принципи, мета та предмет діяльності КЗ ЛЦБГ 
2.1. Принципами діяльності КЗ ЛЦБГ є: 
пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя, охороною 

здоров’я людей та збереження майна громадян та установ розташованих на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади; 

забезпечення раціональної та превентивної безпеки життєдіяльності 
населення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади; 

своєчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади і мінімізація їх негативних 
наслідків; 

ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених 
для організації запобігання надзвичайних ситуацій і реагування на них; 

забезпечення комплексного обов’язкового обслуговування потенційно-
небезпечних об’єктів на території Лиманської об’єднаної територіальної 
громади; 

безкоштовне надання допомоги під час надзвичайних ситуацій 
мешканцям Лиманської об’єднаної територіальної громади; 

взаємодія з Лиманським районним відділом Головного управління ДСНС 
України у Донецькій області. 

2.2. Метою діяльності КЗ ЛЦБГ є: 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та 

захист населення і території Лиманської об’єднаної територіальної громади; 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, проведення пожежно-рятувальних робіт на об’єктах розташованих 
на території Лиманської об’єднаної територіальної громади; 

захист навколишнього природного середовища та локалізація зон впливу 
шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та 
катастроф. 

2.3. Предметом діяльності КЗ ЛЦБГ є: 
2.3.1. Збір інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
2.3.2. Участь у гасінні пожеж, виконані пожежно-рятувальних, пошуково-

рятувальних та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків аварій, 
стихійного лиха у порядку, який визначається керівними документами та 
нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, залучаючи до 
цього державні аварійно-рятувальні служби, добровільні пожежні дружини 
(команди) та окремих громадян; 

2.3.3. Підтримка у постійній готовності наявних сил та засобів, а також 
забезпечення екстреного реагування на пожежі, надзвичайні ситуації; 

2.3.4. Здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, 
організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки;  

2.3.5. Взаємодія із 21 державним пожежно-рятувальним загоном 
Головного управління ДСНС України у Донецькій області з питань 
пожежогасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
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2.3.6. Оперативне інформування Головного управління ДСНС України у 
Донецькій області через 21 державний пожежно-рятувальний загін Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області про готовність КЗ ЛЦБГ до 
виконання завдань за призначенням, а також надання відповідної інформації 
про проведені заходи під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних 
ситуацій;  

2.3.7. Сприяння активізації роботи добровільних пожежних дружин 
(команд) та протипожежних об’єднань громадян; 

3. Організація діяльності КЗ ЛЦБГ 
3.1. До складу КЗ ЛЦБГ входять протипожежні об'єднання громадян, які є 

невоєнізованими протипожежними формуваннями.  
КЗ ЛЦБГ є комунальним закладом який підпорядковується керівникові, 

який призначається Лиманським міським головою шляхом складання трудової 
угоди та входить до складу Донецького обласного гарнізону оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту і перебуває в оперативному 
підпорядкуванні начальника цього гарнізону. 

3.2. Місця постійного розташування КЗ ЛЦБГ та кількість необхідної 
техніки визначаються Лиманською міською радою та її виконавчими органами 
за погодженням з 21 державним пожежно-рятувальним загоном Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області. 

3.3. З метою створення умов для цілодобового несення служби КЗ ЛЦБГ, 
розміщення пожежної техніки та обладнання, обслуговування техніки 
Лиманською міською радою та її виконавчими органами надаються необхідні 
умови. 

3.4. Керівник КЗ ЛЦБГ: 
3.4.1. Призначається та звільнюється розпорядженням міського голови. 
3.4.2. Здійснює керівництво КЗ ЛЦБГ, забезпечує належний рівень 

готовності до проведення пожежно-рятувальних робіт, аварійно-
відновлюваних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ефективне 
використання і збереження закріпленого за КЗ ЛЦБГ майна, збереження життя 
та здоров’я працівників; 

3.4.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на КЗ 
ЛЦБГ завдань і функцій, організацію та результати його діяльності; 

3.4.4. Забезпечує та контролює виконання у КЗ ЛЦБГ вимог чинного 
законодавства; 

3.4.5. Здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня, додержанням 
форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях; 

3.4.6. Забезпечує виконання заходів безпеки праці під час несення 
служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, навчання з охорони праці, дотримання 
законодавства про охорону праці; 

3.4.7. Дає вказівки та доручення, обов’язкові для виконання працівниками 
КЗ ЛЦБГ, контролює їх виконання; 

3.4.8. Організовує контроль за дотриманням службової дисципліни 
працівниками КЗ ЛЦБГ, несе персональну відповідальність за її стан; 
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3.4.9. Виїжджає на місця пожеж, аварій, стихійного лиха тощо відповідно 
до встановленого порядку та керує оперативними діями підлеглого особового 
складу. 

3.4.10. Вносить пропозиції щодо: 
нагородження працівників КЗ ЛЦБГ державними нагородами та іншими 

заохочувальними відзнаками;  
заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників КЗ ЛЦБГ у встановленому законодавством порядку. 
3.4.11. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо 

інформування територіального органу про виникнення надзвичайних ситуацій; 
3.4.12. Організує зберігання, обслуговування та підтримання належного 

стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів КЗ ЛЦБГ 
відповідно до законодавства; 

3.4.13. Виконує інші функції відповідно до покладених на КЗ ЛЦБГ 
завдань. 

3.5. Працівники КЗ ЛЦБГ мають право: 
3.5.1. Під час гасіння пожеж - на безперешкодний доступ до всіх 

житлових, виробничих та інших приміщень, будівель на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади, а також на вжиття будь-яких заходів з 
метою рятування людей, запобігання поширенню вогню та ліквідації пожеж;  

3.5.2. Одержувати від посадових осіб підприємств, установ, організацій та 
власників відповідних об’єктів, розташованих на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади при виконанні робіт із гасіння пожеж та 
ліквідації аварій відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, 
вибухових та вибухопожежонебезпечних матеріалів, а також інші необхідні 
відомості;  

3.5.3. Брати участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків; 
3.5.4. За дорученням виконавчого комітету Лиманської міської ради 

здійснювати у межах компетенції контроль за додержанням протипожежних 
вимог у населених пунктах та на об'єктах, розташованих на території 
обслуговування. 

3.6. Відповідальність працівників КЗ ЛЦБГ: 
3.6.1. Працівники КЗ ЛЦБГ несуть відповідальність за неналежне 

виконання своїх обов'язків згідно із законодавством 
3.6.2. Координацію діяльності КЗ ЛЦБГ здійснює Головне управління 

ДСНС України у Донецькій області через 21 державний пожежно-рятувальний 
загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області 

3.6.3. Діяльність КЗ ЛЦБГ може бути припинена рішенням Лиманської 
міської ради за погодженням з Головним управлінням ДСНС України у 
Донецькій області. 

4. Прийняття на роботу 
4.1. Прийом на посади до КЗ ЛЦБГ здійснюється шляхом укладання 

трудової угоди. Особи, які претендують на заміщення посад у КЗ ЛЦБГ 
зобов'язані мати необхідний кваліфікаційний рівень та освіту. 
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4.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників КЗ 
ЛЦБГ регулюються чинним законодавством України. 

4.3. Працівники підлягають обов’язковому страхуванню на випадок 
захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), 
отриманих при виконанні посадових обов’язків згідно з чинним 
законодавством. 

4.4. На роботу до КЗ ЛЦБГ приймаються особи, які досягли 
вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми професійними якостями та станом 
здоров'я виконувати обов'язки, що покладаються на них за посадою.  

4.5. Особи, які були залучені в антитерористичній операції та пенсіонери 
(ветерани) ДСНС мають преважне право на укладання трудового договору при 
прийманні на роботу. 

4.6. Начальник та працівники КЗ ЛЦБГ, на яких покладаються функції із 
запобігання та гасіння пожеж, обов’язково проходять професійну підготовку в 
навчальних закладах ДСНС.  

4.7. Працівники КЗ ЛЦБГ забезпечуються спеціальним (форменим) 
одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту за нормами, 
передбаченими для особового складу підрозділів цивільного захисту.  

4.8. Працівники КЗ ЛЦБГ під час виконання покладених на них завдань 
підпорядковуються начальнику КЗ ЛЦБГ, а при виконанні робіт із гасіння 
пожеж - керівнику гасіння пожежі. 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності КЗ ЛЦБГ, 
оплата праці її працівників 

5.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
КЗ ЛЦБГ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших не 
заборонених законодавством джерел.  

5.2. Штатний розпис КЗ ЛЦБГ, її кошторис затверджується рішенням 
Лиманської міської ради за погодженням з Головним управлінням України у 
Донецькій області.  

5.3. Порядок та умови оплати праці працівників КЗ ЛЦБГ встановлюються 
рішенням Лиманської міської ради з урахуванням особливостей їх роботи та 
необхідності забезпечення готовності до виконання покладених завдань.  

5.4. Начальник КЗ ЛЦБГ повинен забезпечувати цільове використання та 
збереження матеріально-технічних засобів, вести їх облік, своєчасно 
інформувати керівництво Лиманської міської ради про потребу, пошкодження, 
нестачу або інше, з метою недопущення несвоєчасного реагування 
працівників КЗ ЛЦБГ на надзвичайні ситуації. 

6. Фінансово – господарська та соціальна діяльність КЗ ЛЦБГ 
6.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється 

шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що 
визначаються та надаються виконавчим комітетом Лиманської міської ради. 

6.2. КЗ ЛЦБГ звітує про стан виконання річного фінансового плану в 
порядку, що визначається виконавчим комітетом Лиманської міської ради. 

6.3. КЗ ЛЦБГ подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність до 
виконавчого комітету Лиманської міської ради до державних статистичних та 
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контрольних органів по формі та у терміни, встановлені чинним 
законодавством України. 

6.4. КЗ ЛЦБГ за погодженням виконавчого комітету Лиманської міської 
ради встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види 
доходів своїх працівників згідно із законодавством України. 

6.5. Ревізія фінансово-господарської діяльності КЗ ЛЦБГ здійснюється 
згідно з чинним законодавством України. 

6.6. КЗ ЛЦБГ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 
своєї роботи, веде статистичну звітність. 

6.7. КЗ ЛЦБГ залишає за собою право на нерозголошення відомостей, які 
відповідно до законодавства України не підлягають розголошенню. 

6.8. Питання підвищення кваліфікації співробітників КЗ ЛЦБГ, 
проходження атестації, обов’язкових медичних оглядів, забезпечення 
формою, екіпіровкою та харчуванням здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України, за рішенням власника або уповноваженого ним 
органу. 

6.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 
життя, здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування, проходження 
медичних комісій, пільг відповідно до чинного законодавства України 
вирішуються керівником КЗ ЛЦБГ спільно з профспілковим комітетом, 
власником чи уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено 
законодавством України.  

7. Соціальний захист працівників КЗ ЛЦБГ 
7.1. Працівники КЗ ЛЦБГ підлягають особистому страхуванню понад 

норми, визначені Законом України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності”, у порядку і розмірах, 
передбачених Законом України “Про страхування” та Кодексом цивільного 
захисту України.  

7.2. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими 
він користувався за місцем роботи. 

8. Порядок несення змін до установчих документів 
8.1. Всі зміни до установчих документів приймаються рішенням міської 

ради. 
8.2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 
8.3. Після внесення змін до установчих документів комунального закладу 

такі зміни підлягають державній реєстрації. 
9. Припинення діяльності КЗ ЛЦБГ 
8.1. Припинення діяльності КЗ ЛЦБГ відбувається шляхом її реорганізації 

або ліквідації за рішенням Лиманської міської ради або господарського суду в 
порядку, встановленому законодавством України. 

8.2. Ліквідація КЗ ЛЦБГ здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється відповідно до чинного законодавства України. 
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Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви 
претензій кредиторам визначаються згідно з чинним законодавством України. 

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження по управлінню справами КЗ ЛЦБГ. Ліквідаційна комісія складає 
проміжний та ліквідаційний баланси КЗ ЛЦБГ і подає його органу, який 
призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які 
перебувають у договірних відносинах з КЗ ЛЦБГ, яка ліквідується, 
повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі. 

8.4. При реорганізації і ліквідації КЗ ЛЦБГ працівникам, які звільняються, 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 
законодавства України. 

8.5. Майно КЗ ЛЦБГ, що залишається після задоволення претензій 
кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою 
власника майна. 

8.6. КЗ ЛЦБГ вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту 
внесення до єдиного державного реєстру відповідного запису. 

8.7. У разі реорганізації усі права та обов’язки реорганізованої КЗ ЛЦБГ 
переходять до правонаступника. 

 
 
Секретар міської ради        Т. Ю. Каракуц 
 

 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ 

21.07.2016                                                                                              № 7/12-551 
м. Лиман 

Про створення місцевої пожежно-
рятувальної команди при Центрі 
безпеки громадян Лиманської 
міської ради 

 
На виконання Плану основних заходів пілотного проекту щодо організації 

заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад, що 
створюються відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”, на території Донецької області, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 18.03.2016 № 123 “Про 
затвердження переліку інфраструктурних проектів” та Містобудівні умови та 
обмеження забудови земельної ділянки від 26.04.2016 № 0944/13, з метою 
організації системи цивільного захисту на території Лиманської міської ради 
об’єднаної територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” міська рада, 
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ВИРІШИЛА: 
1. Утворити при Центрі безпеки громадян Лиманської міської ради, 

розташованому за адресою м. Лиман, провулок Бригадний, 6/1 з 01.09.2016, 
місцеву пожежно-рятувальну команду. 

2. Затвердити структуру місцевої пожежно-рятувальної команди з 
01.09.2016 у складі 17 штатних одиниць: начальник команди – 1, начальник 
варти – 4, пожежний-рятувальник – 7, водій – 4, водій-рятувальник – 1. 

3. Відділу обліку та звітності міської ради затвердити штатний розпис 
Лиманської міської ради з урахуванням пункту 2 цього рішення у 
встановленому порядку. 

4. Затвердити Положення про місцеву пожежно-рятувальну команду при 
Центрі безпеки громадян Лиманської міської ради (додається). 

5. Фінансовому управлінню міської ради профінансувати кошти виділенні 
з обласного бюджету на утримання Центру безпеки громадян Лиманської 
міської ради та на забезпечення його матеріально-технічної бази. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики. 

 
 
Міський голова        П. Цимідан 
 

Додаток до рішення  
Лиманської міської рада  
Донецької області 
від 21.07.2016 № 7/12-551 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про пожежно-рятувальну команду Центру безпеки громадян  
Лиманської міської ради 

 
1. Загальна частина 
1.1. Пожежно-рятувальна команда Центру безпеки громадян Лиманської 

міської ради (далі – МПРК) створена рішенням міської ради за погодженням з 
Головним управлінням ДСНС України у Донецькій області для забезпечення 
пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах. 

1.2. МПРК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Кодексом 
цивільного захисту України, наказами МВС та ДСНС, рішеннями, 
розпорядженнями Лиманської міської ради та цим Положенням. 

1.3. З питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації 
пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання МПРК керується 
нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів та підрозділів 
цивільного захисту. 
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1.4. Основними завданнями МПРК є: 
забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території Лиманської 

міської ради державної політики у сфері цивільного захисту; 
гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у ліквідації наслідків 

аварій, катастроф, стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання 
виникненню пожежам та нещасним випадкам на них; 

1.5. МПРК відповідно до покладених на неї завдань:  
1.5.1. збирає інформацію та обмінюється нею у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
1.5.2. бере участь у гасінні пожеж, виконанні пожежно-рятувальних, 

пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків 
аварій, стихійного лиха у порядку, який визначається керівними документами 
та нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, залучаючи до 
цього державні аварійно-рятувальні служби, добровільні пожежні дружини 
(команди) та окремих громадян; 

1.5.3. підтримує у постійній готовності наявні сили та засоби, а також 
забезпечує екстрене їх реагування на пожежі, надзвичайних ситуацій; 

1.5.4. здійснює контроль за додержанням підприємствами, установами, 
організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки;  

1.5.5 взаємодіє із 21 державним пожежно-рятувальним загоном Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області з питань пожежогасіння, 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

1.5.6. оперативно інформує Головне управління ДСНС України у 
Донецькій області через 21 державний пожежно-рятувальний загін про 
готовність МПРК до виконання завдань за призначенням, а також надає 
відповідну інформацію про проведені заходи під час гасіння пожеж та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій;  

1.5.7. сприяє активізації роботи добровільних пожежних дружин (команд) 
та протипожежних об’єднань громадян;  

1.5.8. протипожежну пропаганду та роз'яснювальну роботу серед 
населення з метою запобігання пожежам та наслідкам від них.  

1.6. Залучати працівників та пожежну техніку МПРК для виконання 
завдань, не передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, 
забороняється.  

2. Організація діяльності МПРК 
2.1. До складу МППРК входять протипожежні об’єднання громадян, які є 

невоєнізованими протипожежними формуваннями.  
МПРК підпорядковується відділу з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та військового обліку Лиманської міської ради та входить 
до складу Донецького обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту і перебуває в оперативному підпорядкуванні начальника 
цього гарнізону. 

2.2. Місця постійного розташування МПРК та кількість необхідної техніки 
визначаються Лиманською міською радою за погодженням з Головним 
управлінням ДСНС України у Донецькій області. 
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2.3. З метою створення умов для цілодобового несення служби МПРК, 
розміщення пожежної техніки та обладнання, обслуговування техніки 
збудовано приміщення пожежного депо за адресою: м. Лиман, 
пров. Бригадний 6/1, яке забезпечене засобами телефонного і радіозв'язку з 
використанням відповідного частотного ресурсу та необхідним технічним 
обладнанням. 

2.4. Пожежне депо розраховано на 2 виїзди і має 1 пожежних автомобілі, 
у тому числі 1 резервний, які укомплектовані пожежно-технічним обладнанням 
за встановленими нормами.  

2.5. МПРК очолює керівник (начальник), який призначається 
розпорядженням Лиманської міської ради за погодженням з Головним 
управлінням ДСНС України у Донецькій області.  

2.6. Керівник (начальник) МПРК: 
2.6.1. здійснює керівництво МПРК, забезпечує належний рівень готовності 

до проведення пожежно-рятувальних робіт, аварійно-відновлюваних робіт, 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ефективне використання і 
збереження закріпленого за МПРК майна, збереження життя та здоров’я 
працівників; 

2.6.2. персональну відповідальність за виконання покладених на МПРК 
завдань і функцій, організацію та результати його діяльності; 

2.6.3. забезпечує та контролює виконання у МПРК вимог чинного 
законодавства; 

2.6.4. контроль за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми 
одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях; 

2.6.5. забезпечує виконання заходів безпеки праці під час несення 
служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, навчання з охорони праці, дотримання 
законодавства про охорону праці; 

2.6.6. дає вказівки та доручення, обов’язкові для виконання працівниками 
МПРК, контролює їх виконання; 

2.6.7. організовує контроль за дотриманням службової дисципліни 
працівниками МПРК, несе персональну відповідальність за її стан; 

2.6.8. на місця пожеж, аварій, стихійного лиха тощо відповідно до 
встановленого порядку та керує оперативними діями підлеглого особового 
складу. 

2.6.9. вносить пропозиції щодо: 
нагородження працівників МПРК державними нагородами та іншими 

заохочувальними відзнаками; 
заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників ПРК в установленому законодавством порядку; 
2.6.10. додержання встановленого порядку щодо інформування 

територіального органу про виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж; 
2.6.11. зберігання, обслуговування та підтримання належного стану 

майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів МПРК; 
2.6.12. виконує інші функції відповідно до покладених на МПРК завдань.  
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2.7. Працівники МПРК мають право:  
2.7.1. під час гасіння пожеж на безперешкодний доступ до всіх житлових, 

виробничих та інших приміщень, будівель на території, на вжиття заходів з 
метою рятування людей, запобігання поширенню вогню та ліквідації пожежі;  

2.7.2. одержувати від посадових осіб підприємств, установ, організацій та 
власників відповідних об’єктів при виконанні робіт із гасіння пожеж та ліквідації 
аварій відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, вибухових та 
вибухо пожежонебезпечних матеріалів, а також інші необхідні відомості;  

2.7.3. брати участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків; 
2.7.4. за дорученням Лиманської міської ради здійснювати у межах 

компетенції контроль за додержанням протипожежних вимог у населених 
пунктах та на об’єктах, розташованих на території обслуговування. 

2.8. Працівники МПРК несуть відповідальність за неналежне виконання 
своїх обов'язків згідно із законодавством.  

2.9. ПРК не є юридичною особою.  
2.10. Координацію діяльності МПРК здійснює Головне управління ДСНС 

України у Донецькій області через 21 державний пожежно-рятувальний загін.  
2.11. Діяльність МПРК може бути припинена за рішенням Лиманської 

міської ради за погодженням з Головним управлінням ДСНС України у 
Донецькій області. 

3. Прийняття на роботу 
3.1. Прийом на посади до МПРК здійснюється на конкурсній основі. 

Особи, які претендують на заміщення посад у МПРК призначаються на такі 
посади за результатами конкурсу. Прийняття на посади до МПРК без 
проведення конкурсу забороняється. 

3.2. Працівники МПРК реалізують право на працю шляхом укладання 
трудового договору.  

3.3. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників МПРК 
регулюються чинним законодавством України. 

3.4. Працівники підлягають обов’язковому страхуванню на випадок 
захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), 
отриманих при виконанні посадових обов’язків згідно з чинним 
законодавством. 

3.5. На роботу до МПРК приймаються особи, які досягли 
вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми професійними якостями та станом 
здоров’я виконувати обов’язки, що покладаються на них за посадою.  

3.5.1. Особи, які були залучені в антитерористичній операції та пенсіонери 
(ветерани) МНС та ДСНС України, мають преважне право на укладання 
трудового договору при прийманні на роботу. 

3.6. Начальник та працівники МПРК, на яких покладаються функції із 
запобігання та гасіння пожеж, обов’язково проходять професійну підготовку в 
навчальних закладах ДСНС України.  

3.7. Працівники МПРК забезпечуються спеціальним (форменим) одягом, 
спорядженням та засобами індивідуального захисту за нормами, 
передбаченими для особового складу підрозділів цивільного захисту.  
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3.8. Працівники МПРК під час виконання покладених на них завдань 
підпорядковуються начальнику МПРК, а при виконанні робіт із гасіння пожеж - 
керівнику гасіння пожежі. 

4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності МПРК, 
оплата праці її працівників 

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності МПРК 
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших не заборонених 
законодавством джерел.  

4.2. Штатний розпис МПРК, її кошторис затверджується сесією 
Лиманської міської ради за погодженням з Головним управлінням ДСНС 
України у Донецькій області.  

4.3. Порядок та умови оплати праці працівників МПРК встановлюються 
Лиманською міською радою з урахуванням особливостей їх роботи, 
забезпечення готовності до виконання покладених на них завдань.  

4.4. Начальник МПРК повинен забезпечувати цільове використання та 
збереження матеріально-технічних засобів, вести їх облік, своєчасно 
інформувати керівництво громади про потребу, пошкодження, нестачу або 
інше, з метою недопущення несвоєчасного реагування працівників ПРК на 
виникаючі надзвичайні ситуації. 

 
 
Секретар міської ради       Т. Каракуц 

 
 

Додаток до Положення 
про пожежно-рятувальну 
команду Центру безпеки 
громадян Лиманської міської 
ради 

 
ВИДАТКИ  

на створення Центру безпеки громадян в 2016 році 
 

Статті витрат разового характеру на придбання товарно-матеріальних цінностей, 
обладнання, спецтехніки довгострокового використання та будівництво 

 
№ 
з/п 

Заходи (напрямки) використання коштів 
субвенції 

 
Сума, грн 

1 Видатки на будівництво Центру безпеки 
громади: 

2 119 000 

  
у тому числі: 

 

 розробка детального плану забудови За рахунок місцевого бюджету 
громади 50 000 
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 розробка проекту землеустрою За рахунок місцевого бюджету 
громади 50 000 

 виготовлення проектно-кошторисної 
документації з включенням проектування 
інженерних зовнішніх і внутрішніх ліній 
комунікацій, електропостачання, 
водопостачання та водовідведення, автономне 
опалення, зв’язок 

225 000 

 експертиза проектно-кошторисної документації 2 500 
 будівництво (будівельно-монтажні роботи) 1 499 000 
 благоустрій території (в’їзд з твердим 

покриттям з фасаду будівлі) 
392 500 

 введення об'єкта в експлуатацію  
2 Видатки на придбання пожежного автомобіля з 

необхідним пожежно-технічним озброєнням 
2 500 000 

3 Видатки на придбання основних засобів 
всього: 

187 700 

  
у тому числі: 

 

 придбання меблів та побутових приладів 70 000 
 придбання речового майна (формений одяг 17 

осіб х 3,1 тис. грн. один комплект). 
52 700 

 придбання спеціального одягу пожежного (13 
осіб х 5 тис. грн. один комплект). 

65 000 

4 Видатки на придбання засобів зв’язку та 
комп’ютерної техніки всього 

77 000 

  
у тому числі: 

18 000 

 станція стаціонарна  
 радіостанція мобільна на пожежний автомобіль 9 000 
 радіостанції переносні 18 000 
 персональний комп’ютер  12 000 
 багато функціональний пристрій 4 500 
 пристрій реєстрації переговорів диспетчера 15 000 
 телефонний апарат 500 

5 Статті витрат на утримання Центру безпеки 
громадян у складі 17 штатних одиниць посад 

316 300 

5.1 Видатки на оплату праці згідно розрахунку  206 448 
5.2 Нарахування на заробітну плату (податки, 

збори) ЄСВ 22% 
45 420 

5.3 Видатки на придбання паливно-мастильних 
матеріалів всього: 

50592 

  
у тому числі: 

 

5.4 Видатки на послуги зв’язку  2 000 
5.5 Видатки на комунальні послуги всього: 11 140 

  
у тому числі: 

 

 оплата водопостачання (6,5 куб. м х 18,45) 480 
 оплата електроенергії (389,5 кВт х 1,92) 2 992 
 оплата вугілля (1т. х 1 917) 7 668 

6 Інші поточні видатки (канцелярські та 
господарчі товари) 

700 

 Всього видатків 5 200 000 
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Додаток 2 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо створення підрозділів місцевої пожежної 

охорони, добровільних пожежних дружин (команд) із 
залученням коштів міжнародних організацій 

 
ВСТУП 

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями спрямоване 
на підтримку створення більш сприятливого середовища для ефективної 
політики регіонального розвитку, що забезпечить кращі можливості для 
розвитку районів та областей в Україні. Міжнародні фінансові організації в 
переважній більшості надають фінансування громадським організаціям.  

Щоб отримати фінансування, громадська організація має відповідати 
вимогам конкурсу заявок та бути створена і зареєстрована відповідно до 
Законів України “Про громадські об’єднання” та “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”. 

Крім того, до статутних завдань громадської організації в обов’язковому 
порядку мають входити: розбудова інфраструктури сільських населених 
пунктів; сприяння зміцненню пожежної та техногенної безпеки в сільських 
населених пунктах. 

 
І етап.  

Моніторинг діючих конкурсів. Відбір гранту що відповідає напрямку забезпечення 
цивільного захисту, пожежної безпеки та розбудови інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, сіл та селищ 
 

Для отримання міжнародної грантової допомоги перш за все необхідно 
переглянути перелік діючих конкурсів заявок на одному з веб-ресурсів 
(http://sbiz.club/news/grants/ або http://gurt.org.ua/news/grants/) та обрати грант, 
що відповідає напрямку забезпечення цивільного захисту, пожежної безпеки 
та розбудови інфраструктури об’єднаних територіальних громад, сіл та селищ. 

Після обрання відповідного гранту необхідно уважно вивчити вимоги до 
підготовки та умови надання відповідних документів (проектів, концептуальних 
нот і т. д.) для участі у конкурсі. Слід зазначити, що усі матеріали для участі у 
конкурсному відборі готуються виключно на англійській мові.  

 
ІІ етап.  

Розробка проекту для участі в конкурсному відборі 
 

При розробці проекту необхідно визначити проблему, на вирішення якої 
буде спрямовано проект, мету, цілі та заходи, а також результат реалізації 
проекту.  

http://sbiz.club/news/grants/
http://gurt.org.ua/news/grants/
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛАДЕННЯ ОПИСУ ПРОЕКТУ 
Чітке визначення проблеми є ключовою передумовою успішного 

планування та реалізації проекту. Перш за все, проаналізуйте ситуацію 
(кількість пожеж, що виникли на території населеного пункту або громади за 
останніх 3-5 років, кількість загиблих та травмованих людей, матеріальні 
збитки, вплив на навколишнє середовище тощо), ознайомтесь із наявними 
дослідженнями і публікаціями.  

При викладені суті проблеми необхідно врахувати аспекти реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що спрямовані 
на створення і підтримку повноцінного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних публічних послуг, задоволення інтересів 
громадян, зокрема у сфері забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж 
на відповідній території.  

 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОЕКТУ 
При визначені мети проекту необхідно відобразити, чому реалізація 

проекту є важливою для суспільства з точки зору довгострокової користі та 
надбань (забезпечить належний рівень безпеки громадян, скоротить час 
прибуття першого рятувального підрозділу на допомогу населенню, що дасть 
змогу ліквідувати пожежу на початковій стадії та уникнути травмувань 
(загибелі) людей і значних матеріальних збитків під час пожеж; забезпечить 
перехід від застарілого пострадянського підходу стосовно реагування на 
екстремальні ситуації до європейського). 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ 

При визначенні цілей проекту необхідно відобразити за рахунок чого буде 
вирішено проблему та досягнуто мету, що описані в проекті (створення 
підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин, 
придбання пожежно-рятувальної техніки та обладнання для вже існуючих 
підрозділів). 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Для досягнення цілей проекту необхідно визначити, які організаційні та 
практичні заходи будуть проводитись в рамках реалізації проекту та терміни 
проведення цих заходів. 

 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОЕКТУ 

При визначенні очікуваних результатів проекту необхідно зазначити, яких 
цілей буде досягнуто та який внесок буде зроблено у досягнення мети проекту 
в результаті його реалізації, а також результативні наслідки та впливи 
(створено підрозділ місцевої пожежної охорони, добровільні пожежні дружини, 
придбано пожежно-рятувальну техніку та обладнання, забезпечено належний 
рівень безпеки громадян, скорочено час прибуття першого рятувального 
підрозділу на допомогу населенню, що дасть змогу ліквідувати пожежу на 
початковій стадії та уникнути травмувань (загибелі) людей і значних 
матеріальних збитків під час пожеж і т. д.). 
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Звертаємо увагу, що кожний окремо взятий грант має свої 
індивідуальні умови подання та вимоги до змісту проектної заявки. 

 
ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН,  

підготовлені Дунаєвецькою районною державною адміністрацією спільно з 
громадською спілкою “Асоціація розвитку села” (зразок) 

 

Заявник: 
офіційна назва: громадська спілка “Асоціація розвитку села” 

 

ОПИС ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту:  
“Формування ефективних добровільних пожежних дружин та 
створення розвинутої мережі місцевої пожежної охорони в 
населених пунктах на умовах міжмуніципального 
співробітництва Дунаєвецької міської, Дунаєвецької 
селищної, Маківської сільської рад об’єднаних 
територіальних громад та необ’єднаних сільських рад 
Дунаєвецького району Хмельницької області”. 

 
Громадська спілка “Асоціація розвитку села” виступила з ініціативою 

підготовки цього проекту в зв’язку з тим, що в Дунаєвецькому районі об’єднано 
майже 90 % сільських рад в об’єднані територіальні громади. 

Завдяки активній роз’яснювальній роботі спеціалістів Дунаєвецької 
районної державної адміністрації відповідно до Закону України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад” у 2015 році в Дунаєвецькому 
районі було створено 3 з 4 передбачених об’єднаних територіальних громад, 
які об’єднали 77 населених пунктів з 86. Консультантом при написанні проекту 
виступило управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 
Дунаєвецької районної державної адміністрації. 

Реформи в умовах децентралізації влади здійснюються в громадах, що 
створюються, поетапно.  

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні до основних повноважень органів 
місцевого самоврядування базового рівня планується віднести гасіння пожеж. 

Такі послуги, за необхідності, надаватимуться у кожному центрі громади 
або іншому населеному пункті, при цьому в об’єднаних територіальних 
громадах створюються місцеві пожежно-рятувальні підрозділи, які є основою 
для формування команд добровільних пожежних рятувальників.  

Згідно зі статтею 62 Кодексу цивільного захисту України пожежно-
рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони у селах, 
селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, утворюються сільськими 
та селищними радами за погодженням з центральним органом виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту.  
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Фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-
рятувальних підрозділів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та 
інших джерел, не заборонених законодавством.  

Що стосується добровільної пожежної охорони, то згідно зі статтею 63 
Кодексу цивільного захисту України у населених пунктах для здійснення 
заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння органи 
місцевого самоврядування за рішенням територіальних громад, а також 
керівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні 
підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.  

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної 
охорони населених пунктів утворюються з числа громадян, які постійно 
проживають у зазначеному населеному пункті. 

Восени 2016 року в Україні розпочалася реформа системи ДСНС. 
Стратегію реформування системи Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 25 січня 2017 р. № 61-р. 

Важливим її напрямком є вдосконалення системи реагування на пожежі 
та надзвичайні ситуації і, як результат – максимальне скорочення часу 
прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця події. А це –
врятовані життя та оселі громадян. 

Гасіння пожеж, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій мають 
здійснюватися спільними зусиллями місцевих пожежних рятувальників (час 
прибуття до місця події –до 5 хв.), добровільних пожежних рятувальних  
(до 10 - 15 хв.) та державних пожежно- рятувальних підрозділів ДСНС  
(не більше 20 хв.). 

Досягти цього цілком реально шляхом створення у окремих населених 
пунктах громад Дунаєвецького району місцевих пожежних команд та 
залучення добровольців до ліквідації пожеж.  

З метою забезпечення цих вимог Громадською спілкою “Асоціація 
розвитку села” підготовлено проект, який забезпечить формування 
добровільних пожежних дружин у населених пунктах, де введено посаду 
старости, та ефективну діяльність створених місцевих пожежних команд 
Дунаєвецької міської, Дунаєвецької селищної, Маківської сільської рад 
об’єднаних територіальних громад та Балинської, Лисогірської, Рудської та 
Старогутянської сільських рад, які ще не об’єдналися, Дунаєвецького району 
Хмельницької області на умовах міжмуніципального співробітництва. 

Для цього основою є раніше створені місцеві пожежні команди в 
смт Дунаївці Дунаєвецької селищної, в с. Маків Маківської сільської рад 
об’єднаних територіальних громад та в с. Балин Балинської сільської ради.  

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 
адміністрації від 01.03.2017 № 153/2017-р “Про роботу облдержадміністрації 
по забезпеченню соціально-економічного розвитку області у 2016 році та 
основні напрями роботи у 2017 році” головами Дунаєвецької міської та 
Дунаєвецької селищної рад об’єднаних територіальних громад визначено 
необхідну кількість пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної 
охорони. 
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Так, рішенням сесії Дунаєвецької міської ради від 16.05.2017 створено 
місцеву пожежну охорону в складі місцевих пожежних команд в с. Миньківці та 
в с. Великий Жванчик.  

Рішенням сесії Дунаєвецької селищної ради створено місцеву пожежну 
охорону у складі місцевих команд в смт Дунаївці та в с. Маліївці. 

Враховуючи, що реформа за рахунок державного бюджету ще не охопила 
райони більшості областей України, крім пілотних проектів, які 
реалізовувалися протягом 2016 року в 5 областях, нашим проектом 
пропонується з європейським підходом до реформи органів ДСНС 
забезпечити формування добровільних пожежних дружин в 38 населених 
пунктах об’єднаних територіальних громад (де введено посади старост) 
Дунаєвецького району, що знаходиться на Хмельниччині.  

Мета проекту 
Надання більшості публічних послуг та задоволення інтересів громадян у 

сфері безпеки життєдіяльності безпосередньо на території населених пунктів 
об'єднаних територіальних громад Дунаєвецького району Хмельницької 
області на умовах міжмуніципального співробітництва.  

Зокрема основними напрямами є:  
врятовані життя, оселі, майно громадян, сільськогосподарських 

підприємств і інших організацій; 
забезпечення належного обґрунтованого рівня безпеки; 
зменшення адміністративного впливу на суб’єкти господарювання;  
усунення корупційних складових у діяльності наглядових органів; 
створення нових та реформування існуючих місцевих команд пожежної 

охорони в територіальних громадах; 
створення добровільних пожежних дружин у населених пунктах, де 

введено посади старости, об'єднаних територіальних громад та сільських рад 
Дунаєвецького району; 

скорочення часу прибуття першого рятувального підрозділу на допомогу 
із урахуванням часу прибуття до найвіддаленішого населеного пункту не 
більше 20 хвилин, взаємодія професійних і добровільних пожежно-
рятувальних формувань. 

Цей проект дасть можливість зняти негативні наслідки надзвичайних 
ситуацій та пожеж в районі, які полягають у надмірній централізації системи 
реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, застарілому пострадянському 
підході до регулювання пожежної та техногенної безпеки, хибному почутті 
безпеки через недостатню обізнаність та безвідповідальність.  

Реалізація цього проекту забезпечить процес дерегуляції у сфері, від якої 
на пряму залежать життя людей. 

Загальні цілі проекту. Критерії створення пожежної охорони 
Місцева пожежна команда:  
врахування наявності на території громади підрозділів ДСНС;  
мінімальна чисельність персоналу;  
своєчасний виїзд пожежного автомобіля та гасіння пожежі;  
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20-хвилинне прибуття до віддаленого населеного пункту;  
підсилення на пожежі добровільними пожежними. 
Добровільні пожежні команди:  
наявність в кожному населеному пункті, де введено посаду старости,  
проходять відповідну підготовку  
взаємодіють із підрозділом пожежної охорони громади, в зоні дії якого 

розташований населений пункт,  
за викликом прибувають до місця події та з прибуттям пожежного 

підрозділу громади спільно здійснюють гасіння пожежі. 
З метою забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів 

добровільної пожежної охорони органи місцевого самоврядування і суб’єкти 
господарювання надають у тимчасове користування будинки, споруди, 
приміщення, засоби зв’язку, засоби цивільного захисту на період виконання 
ними завдань за призначенням. 

Результати проекту 
Підрозділи пожежної охорони територіальної громади створюються з 

мінімальною чисельністю персоналу, що може забезпечити своєчасний виїзд 
пожежного автомобіля та гасіння пожежі.  

Передбачається, що на місці пожежі підрозділ буде підсилений 
добровільними пожежними населеного пункту об’єднаної громади. 

У кожному населеному пункті громади, де введено посаду старости, 
будуть сформовані добровільні пожежні формування (дружини), які пройдуть 
відповідну підготовку та взаємодіятимуть із підрозділом пожежної охорони 
громади, в зоні дії якого розташований населений пункт.  

З отриманням інформації про пожежу добровільні пожежні прибуватимуть 
до місця події та з прибуттям пожежного підрозділу спільно здійснюватимуть 
гасіння пожежі.  

Передбачається, що в подальшому пожежно-рятувальні підрозділи 
добровільної пожежної охорони відповідно до покладених на них завдань 
будуть:  

проводити заходи із запобігання виникнення пожеж;  
здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом 
з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;  

проводити заходи для постійного підтримання своєї готовності;  
інформувати територіальні органи ДСНС про факт виникнення пожеж і 

порушення вимог пожежної безпеки;  
вживати заходів для широкого інформування громадськості про причини 

виникнення пожеж та їх небезпеку, порядок дій у разі виникнення пожежі;  
проводити серед працівників підприємств, установ, організацій та 

громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які 
бажають стати членами добровільної пожежної охорони;  

вносити органам місцевого самоврядування, що їх утримують, пропозиції 
щодо забезпечення пожежної безпеки;  
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брати участь у проведенні оглядів-конкурсів протипожежного стану;  
разом з територіальними органами ДСНС перевіряти протипожежний стан 

об’єктів. 
У загальному будуть проводитися наступні заходи. 
І. Надання методичної допомоги головам громад, старостам населених 

пунктів шляхом підготовки та випуску порадників, буклетів, плакатів та іншої 
друкованої продукції. 

ІІ. Відбір добровільних пожежних.  
Добровільні пожежні – це особи з числа тих, що постійно проживають на 

території об’єднаної територіального громади та виявили бажання, незалежно 
від своєї зайнятості, безоплатно допомагати в гасінні пожеж, подоланні 
наслідків надзвичайних ситуацій тощо.  

Добровільним пожежним може стати будь-яка дієздатна особа віком від 
21 до 60 років, якщо не має медичних протипоказань до роботи, пов’язаної з 
пожежогасінням. Після проходження відбору така особа обов’язково має 
пройти спеціальний вишкіл і бути застрахована на рівні з працівниками 
місцевого пожежно-рятувального підрозділу відповідно до Закону України “Про 
страхування”. 

Відбір пропонується організувати наступним чином: 
1. Інформується населення про започаткування добровольчого 

пожежного руху, проводиться роз’яснення ролі і функцій добровільних 
пожежних, можливих гарантій для них.  

2. Організовуються зустрічі з усіма роботодавцями об’єднаних 
територіальних громад, роз’яснення їм важливості створення добровольчого 
корпусу, запропоновано сприяти поширенню інформації та адекватно 
ставитись до того, що їхні працівники можуть раз на місяць чи декілька місяців 
відлучатися з роботи на час пожежогасіння.  

3. Організується пункт прийняття заяв добровільних пожежних (це може 
бути кабінет у приміщенні виконкому, старостинському окрузі або будівля 
місцевого пожежно-рятувального підрозділу). 

4. Набирається перша група охочих стати добровільними пожежними, 
організується проходження ними медогляду на виявлення протипоказань до 
роботи, пов’язаної з небезпекою для життя.  

5. Проводиться обов’язкове тестування на психологічну стійкість з 
кандидатами, які успішно пройшли медогляд.  

6. Проводяться співбесіди з кандидатами та визначення їхньої готовності 
стати добровільними пожежними, серйозність їхніх намірів та усвідомлення 
ними небезпечності роботи.  

7. Визначається зручний для всієї групи графік навчання. Зв’яжуться з 
Навчальним пунктом ДСНС України у Хмельницької області і державним 
пожежно- рятувальним підрозділом району та організується навчання 
добровільних пожежних.  

8. Визначаються необхідні навчальні блоки саме для добровільних 
пожежних об’єднаних територіальних громад разом з навчальним пунктом. 
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9. Координуються дії між об’єднаними територіальними громадами та 
сільськими радами району, які направляють своїх добровільних пожежних у 
державний пожежно-рятувальний підрозділ. Так ми зможемо зробити змішані 
групи, що дозволить державним підрозділам проводити одночасну підготовку 
більшої кількості добровольців.  

10. Підписується договір з кожним добровольцем про його залучення до 
пожежогасіння як добровільного пожежного, а також обов’язково буде 
застраховано його життя та здоров’я.  

Тільки після набрання чинності договору страхування і після відповідної 
підготовки добровільний пожежний може бути залучений до роботи. 

ІІІ. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони 
створюються за рішеннями територіальних громад.  

ІV. Розробляється примірний перелік службової документації. 
VІ. Передбачається закупка оснащення для добровільних пожежних 

дружин та добровільних пожежників, провести капітальні або поточні ремонти 
приміщень, де розміщуються місцеві пожежні команди. 

VІІ. Подальша діяльність 
1. Організовується система добору і навчання нових добровільних 

пожежних на постійній основі. 
2. Забезпечується регулярне тренування добровільних пожежних і 

працівників місцевого пожежно-рятувального підрозділу, відпрацювання ними 
базових дій, проведення підвищення кваліфікації у зручний для них час.  

3. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення пожежно-
рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони буде здійснюватися 
за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб'єктів господарювання, а 
також членських внесків, прибутків від провадження господарської діяльності, 
прибутків від майна добровільної пожежної охорони, надходжень від 
страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

Зазначене завдання буде забезпечено в разі реалізації наступних 
проектів:  

Варіант проекту 1. Формування ефективних добровільних пожежних дружин в 
населених пунктах, які знаходяться в межах дії Великожванчицької місцевої 
пожежної команди Дунаєвецької міської ради об’єднаної територіальної громади 
Дунаєвецького району Хмельницької області 

Для забезпечення реалізації проекту в 6 населених пунктах, які 
знаходяться в межах дії Великожванчицької місцевої пожежної команди 
Дунаєвецької міської ради об’єднаної територіальної громади, передбачено 
провести такі заходи та терміни їх виконання: 

Інформування населення про започаткування добровільного пожежного 
руху в 6 населених пунктах – в термін 18.07.2017-25.07.2017. 

Організація зустрічей з роботодавцями 6 населених пунктів – 24.07.2017-
28.07.2017. 

Прийняття рішення сесії Дунаєвецької міської ради об’єднаної 
територіальної громади про створення добровільної пожежної дружини – 
01.08.2017-10.08.2017. 
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Організація пунктів прийняття заяв добровільних пожежних в 
старостинських округах – 5.07. 2017- 04.08.2017. 

Організація проходження медогляду 18 кандидатами в добровільні 
пожежники (по 3 кандидати з кожного населеного пункту) – 07.08.2017-
18.08.2017. 

Проведення співбесід з кандидатами, визначення їхньої готовності, 
серйозність їхніх намірів та тестування на психологічну стійкість – 14.08.2017-
18.08.2017.  

Забезпечення навчання кандидатів в добровільні пожежники – 
04.09.2017-03.10.2017. 

Підписання договорів з кожним добровольцем про його залучення до 
пожежогасіння як добровільного пожежного – 04.10. 2017-13.10.2017. 

Страхування життя та здоров’я добровільного пожежного – 10.10.2017-
20.10.2017. 

Закупівля оснащення добровільних пожежних дружин на суму 
397 360 грн. за переліком – поступово, при надходженні коштів. 

Варіант проекту 2. Формування ефективних добровільних пожежних дружин в 
населених пунктах, які знаходяться в межах дії Миньковецької місцевої пожежної 
команди Дунаєвецької міської ради об’єднаної територіальної громади 
Дунаєвецького району Хмельницької області 

Для цього в 7 населених пунктах, які знаходяться в межах дії 
Миньковецької місцевої пожежної команди Дунаєвецької міської ради 
об’єднаної територіальної громади планується провести такі заходи та терміни 
їх виконання: 

Інформування населення про започаткування добровільного пожежного 
руху – в 7 населених пунктах – 18.07. 2017-25.07.2017. 

Організація зустрічей з роботодавцями 7 населених пунктів – 24.07.2017-
28.07.2017. 

Прийняття рішення сесії Дунаєвецької міської ради об’єднаної 
територіальної громади про створення добровільні пожежні дружини – 
01.08.2017-10.08.2017. 

Організація пунктів прийняття заяв добровільних пожежних в 
старостинських округах – 25.07. 2017-04.08.2017. 

Організація проходження медогляду 21 кандидатом в добровільні 
пожежники (по 3 кандидати з кожного населеного пункту) – 07.08.2017-
18.08.2017. 

Проведення співбесід з кандидатами, визначення їхньої готовності, 
серйозність їхніх намірів та тестування на психологічну стійкість – 16.08.2017-
18.08.2017.  

Забезпечення навчання кандидатів в добровільні пожежники – 
04.09.2017-03.10.2017.  

Підписання договорів з кожним добровольцем про його залучення до 
пожежогасіння як добровільного пожежного – 04.10.2017- 13.10.2017 . 

Страхування життя та здоров’я добровільного пожежного – 10.10.2017- 
20.10.2017. Закупівля оснащення добровільних пожежних дружин на суму 
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416 тис. 920 грн. за переліком згідно з додатком 4 - поступово при надходженні 
коштів. 

Варіант проекту 3. Формування ефективних добровільних пожежних дружин, 
в населених пунктах, які знаходяться в межах дії Дунаєвецької місцевої пожежної 
команди на умовах міжмуніципального співробітництва Дунаєвецької селищної та 
Дунаєвецької міської рад об’єднаних територіальних громад Дунаєвецького району 
Хмельницької області 

З метою реалізації проекту в 7 населених пунктах, які знаходяться в 
межах дії Дунаєвецької місцевої пожежної команди на умовах 
міжмуніципального співробітництва Дунаєвецької селищної та Дунаєвецької 
міської рад об’єднаних територіальних громад планується провести такі 
заходи та терміни їх виконання: 

Інформування населення про започаткування добровільного пожежного 
руху -  в 7 населених пунктах (згідно з пунктом ІІІ додатка 1) – 20.07. 2017-
27.07.2017. 

Організація зустрічей з роботодавцями 7 населених пунктів – 26.07.2017-
31.07.2017.  

Прийняття рішення сесії Дунаєвецької міської ради об’єднаної 
територіальної громади про створення добровільної пожежної дружини – 
01.08.-10.08.2017. 

Організація пунктів прийняття заяв добровільних пожежних у 
старостинських округах – 25.07.2017-04.08.2017. 

Організація проходження медогляду 21 кандидатом в добровільні 
пожежники (по 3 кандидати з кожного населеного пункту) – 08.08.2017-
18.08.2017. 

Проведення співбесід з кандидатами, визначення їхньої готовності, 
серйозність їхніх намірів та тестування на психологічну стійкість – 21.08.2017-
23.08.2017. Забезпечення навчання кандидатів в добровільні пожежники – 
04.09.2017-03.10.2017.  

Підписання договорів з кожним добровольцем про його залучення до 
пожежогасіння як добровільного пожежного – 04.10.2017-13.10.2017.  

Страхування життя та здоров’я добровільного пожежного – 10.10.2017-
20.10.2017. Закупівля оснащення добровільних пожежних дружин на суму 
416 тис. 920 грн. за переліком згідно з додатком 5 - при надходженні коштів. 

Варіант проекту 4. Формування ефективних добровільних пожежних дружин в 
населених пунктах, які знаходяться в межах дії Малієвецької місцевої пожежної 
команди на умовах міжмуніципального співробітництва Дунаєвецької селищної та 
Дунаєвецької міської рад об’єднаних територіальних громад Дунаєвецького району 
Хмельницької області 

Для реалізації цього проекту в 5 населених пунктах, які знаходяться в 
межах дії Малієвецької місцевої пожежної команди на умовах 
міжмуніципального співробітництва Дунаєвецької селищної та Дунаєвецької 
міської рад об’єднаних територіальних громад, планується провести такі 
заходи та терміни їх виконання: 

Інформування населення про започаткування добровільного пожежного 
руху - в 5 населених пунктах – 20.07. 2017-27.07.2017. 
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Організація зустрічей з роботодавцями 5 населених пунктів – 26.07.2017-
31.07.2017. 

Прийняття рішення сесії Дунаєвецької міської ради об’єднаної 
територіальної громади про створення добровільної пожежної дружини – 
01.08.2017-10.08.2017. 

Організація пунктів прийняття заяв добровільних пожежних в 
старостинських округах - 25.07.2017-04.08.2017. 

Організація проходження медогляду 15 кандидатами в добровільні 
пожежники (по 3 кандидати з кожного населеного пункту) – 08.08.2017-
18.08.2017. 

Проведення співбесід з кандидатами, визначення їхньої готовності, 
серйозність їхніх намірів та тестування на психологічну стійкість – 21.08.2017-
25.08.2017.  

Забезпечення навчання кандидатів в добровільні пожежники – 
18.09.2017-17.10.2017. 

Підписання договорів з кожним добровольцем про його залучення до 
пожежогасіння як добровільного пожежного – 18.10.2017-27.10.2017. 

Страхування життя та здоров’я добровільного пожежного – 24.10.2017-
03.11.2017. 

Закупівля оснащення добровільних пожежних дружин на суму 310 тис. 
800 грн. за переліком згідно з додатком 6 – у разі надходження коштів. 

Варіант проекту 5. Формування ефективних добровільних пожежних дружин в 
населених пунктах, які знаходяться в межах дії Маківської місцевої пожежної 
команди на умовах міжмуніципального співробітництва Маківської сільської та 
Дунаєвецької міської рад об’єднаних територіальних громад Дунаєвецького району 
Хмельницької області 

Для цього в 7 населених пунктах, які знаходяться в межах дії Маківської 
місцевої пожежної команди на умовах міжмуніципального співробітництва 
Маківської сільської та Дунаєвецької міської рад об’єднаних територіальних 
громад планується провести такі заходи та терміни їх виконання. 

Інформування населення про започаткування добровільного пожежного 
руху – в 7 населених пунктах (згідно з пунктом V додатка 1 продовження) – 
21.07.2017-28.07.2017. Організація зустрічей з роботодавцями 7 населених 
пунктів – 6.07.2017-31.07.2017. 

Прийняття рішення сесії Дунаєвецької міської ради об’єднаної 
територіальної громади про створення добровільної пожежної дружини – 
01.08.2017-11.08.2017. 

Організація пунктів прийняття заяв добровільних пожежних в 
старостинських округах – 25.07.2017-10.08.2017. 

Організація проходження медогляду 21 кандидатом в добровільні 
пожежники (по 3 із кожного населеного пункту) – 10.08.2017-23.08.2017. 

Проведення співбесід з кандидатами, визначення їхньої готовності, 
серйозність їхніх намірів та тестування на психологічну стійкість – 28.08.2017-
31.08.2017.  

 



 116  

Забезпечення навчання кандидатів в добровільні пожежники – 
18.09.2017-17.10.2017. 

Підписання договорів з кожним добровольцем про його залучення до 
пожежогасіння як добровільного пожежного – 18.10.2017-27.10.2017. 

Страхування життя та здоров’я добровільного пожежного – 24.10.2017-
03.11.2017. 

Закупівля оснащення для добровільних пожежних дружин на суму 
420 тис. 420 грн. 

Варіант проекту 6. Формування ефективних добровільних пожежних дружин в 
населених пунктах, які знаходяться в межах дії Балинської місцевої пожежної 
команди на умовах міжмуніципального співробітництва з Дунаєвецькою міською 
радою об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької 
області 

Для реалізації проекту у 6 населених пунктах, які знаходяться в межах дії 
Балинської місцевої пожежної команди, на умовах міжмуніципального 
співробітництва Балинської, Лисогірської, Рудської, Старогутянської сільських 
рад та Дунаєвецької міської ради об’єднаних територіальних громад 
планується провести: 

Інформування населення про започаткування добровільного пожежного 
руху – в 6 населених пунктах – 21.07.2017-18.07.2017. Організація зустрічей з 
роботодавцями 6 населених пунктів – 26.07.2017-31.07.2017.  

Прийняття рішення сесії Дунаєвецької міської ради об’єднаної 
територіальної громади про створення добровільної пожежної дружини – 
01.08.2017-11.0.2017. Організація пунктів прийняття заяв добровільних 
пожежних в 2017старостинських округах – 25.07.2017-11.08.2017.  

Проходження медогляду 18 кандидатами в добровільні пожежники (по 3 із 
кожного населеного пункту) – 14.08.2017-25.08.2017. 

Співбесіди з кандидатами, визначення їхньої готовності, серйозність їхніх 
намірів та тестування на психологічну стійкість – 28.08.2017-31.08.2017. 

Забезпечення навчання кандидатів в добровільні пожежники – 
18.09.2017-17.10.2017. Підписання договорів з кожним добровольцем про його 
залучення до пожежогасіння як добровільного пожежного – 18.10.2017-
27.10.2017.  

Страхування життя та здоров’я добровільного пожежного – 24.10.2017-
03.11.2017. Закупівля оснащення для добровільних пожежних дружин на суму 
407 860 грн. за переліком. 

Додаткові заходи проекту. 
1. Враховуючи, що грант передбачає міжмуніципальне співробітництво, 

зазначене в проекті, умови будуть витримані та оформлені згідно з Законом 
України від 17 червня 2014 р. № 1508–VІІ “Про співробітництво територіальних 
громад”, будуть укладені договори на співробітництво об’єднаної 
територіальної громади в наданні послуг по гасінню пожеж, а саме між:  

Дунаєвецькою міською об’єднаною територіальною громадою та 
Дунаєвецькою селищною об’єднаною територіальною громадою в частині 
населених пунктів, які знаходяться в межах дії Дунаєвецької місцевої пожежної 
команди та Малієвецької місцевої пожежної команди; 
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Дунаєвецькою міською об’єднаною територіальною громадою та 
Маківською сільською об’єднаною територіальною громадою в частині 
населених пунктів, які знаходяться в межах дії Маківської місцевої пожежної 
команди; 

Дунаєвецькою міською об’єднаною територіальною громадою та 
Балинською, Старогутянською, Рудською та Лисогірською сільськими радами в 
частині населених пунктів, які знаходяться в межах дії Балинської місцевої 
пожежної команди. 

2. Оскільки за нашим проектом неможливо виконати умови щодо 
залучення до проекту об’єднаних територіальних громад з 
Донецької/Луганської областей, зважаючи на специфіку нашого проекту, 
робоча група по реалізації нашого проекту обов’язково забезпечить 
презентації результатів проекту в рамках заходів Ради Європи (в кінці року). 

3. Розрахунки кількості та типів обладнання здійснені на підставі 
пунктів 8, 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 
“Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони”, 
норми 7 та 12 наказу ДСНС від 29.05.2013 № 358 “Про затвердження Норм 
табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, 
технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального 
озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів 
ДСНС України” та виходячи із мінімальних потреб забезпечення добровільної 
пожежної дружини. 

4. Закупівля всього обладнання буде забезпечене через систему ProZorro 
з метою виключення корупції та подання звіту про використання коштів гранту 
Ради Європи.  

5. У зв’язку з необхідністю зменшення бюджету виконані Ваші пропозиції, 
тобто з бюджетних розрахунків виключено ремонтні роботи приміщень 
місцевих пожежних команд та страхування фізичних осіб – майбутніх 
добровільних пожежників (уточнений зведений бюджет додається). 

6. Передбачається, що закуплене обладнання перебуватиме на балансі 
об’єднаних територіальних громад та сільських рад, які ще не об’єдналися, а 
розпоряджатися ним буде староста та добровільні пожежники в разі 
виникнення пожеж або настання надзвичайних умов.  

Перелік об’єднаних територіальних громад, на баланс яких буде 
передано оснащення: Дунаєвецька міська, Дунаєвецька селищна, Маківська 
сільська об’єднана територіальна громада, Лисогірська, Старогутянська та 
Рудська сільські ради.  

7. Після придбання обладнання та спорядження пожежних Громадською 
організацією “Асоціація розвитку села” обов’язково буде забезпечена урочиста 
передача його, а також планується урочисте відкриття кожного із створених 
пунктів добровільних пожежних дружин в старостинських округах після того, як 
пожежники завершають місячний курс спеціального навчання.  

Орієнтовно це може бути по завершенні навчання перших 2 груп (по 28-
30 осіб.) добровільних пожежників – після 5 жовтня та після 18 жовтня 
2017 року – по завершенні навчання наступних 2 груп. 
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Крім цього, передбачається на кожен з цих населених пунктів виготовити 
вивіски для пунктів розміщення добровільної пожежної дружини з логотипом 
Ради Європи та коротким змістом проекту. 

8. За результатами завершення реалізації проекту передбачаємо 
підготувати презентаційні матеріали (буклет) та алгоритм реалізації “типового” 
проекту для уможливлення подальшої легкої реплікації нашого прикладу в 
інших громадах.  

Також буде забезпечуватися постійне висвітлення всіх матеріалів по 
заходах на офіційних сайтах об’єднаних територіальних громад та районної 
державної адміністрації. 

Очікувані результати і сталий розвиток проекту 
Результати проектів очікується на постійній основі. Шляхом створення 

протягом періоду реалізації проекту місцевих постійних пожежно-рятувальних 
підрозділів та паралельно проведення набору добровільних пожежних і їхній  
вишкіл здійснюватиметься таким чином, щоб у кожному населеному пункті, де 
введено посаду старости, на території об’єднаної територіальної громади при 
виникненні пожежі до місцевого пожежно-рятувального підрозділу могли 
долучитися добровольці.  

Для цього буде проведена організація набору добровольців по 3 осіб в 
кожному із перелічених населених пунктів. 

При цьому добровольці залучаються тільки за потреби, інший час 
добровільні пожежні можуть працювати на основному місці роботи чи 
займатись своїми справами.  

До завершення періоду реалізації у кожному з цих населених пунктів 
мають бути первинні засоби пожежогасіння і/або мотопомпа, що дадуть змогу 
добровільним пожежним самостійно погасити незначну пожежу до приїзду 
місцевого пожежно-рятувального підрозділу або без виклику останньої.  

Робочий потенціал заявника 
Реалізація запропонованих заходів має здійснюватися спільно з головами 

об’єднаних територіальних громад району, спеціалістами структурних 
підрозділів цивільного захисту населенні та старостами старостинських округів 
об’єднаної територіальної громади. 

Місце проведення 
Заходи проводяться в 38 населених пунктах (де введено посади 

старости) трьох об’єднаних територіальних громад Дунаєвецького району. 
Задіяність третіх осіб 
1. Враховуючи, що послуги пожежогасіння планується віднести до 

повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня, основними 
реалізаторами цих проектів є голови об’єднаних територіальних громад 
району та старости старостинських округів об’єднаних територіальних громад. 

2. З метою організації роботи із реалізації заходів координаторами заходів 
будуть спеціалісти структурних підрозділів об’єднаних територіальних громад 
та районної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення. 

3. Спеціалісти Дунаєвецького відділення ДСНС України у Хмельницькій 
області: надання методичної допомоги об’єднаним територіальним громадам 
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щодо забезпечення роботи місцевої пожежної охорони, місцевої пожежної 
команди і добровільної пожежної дружини; залучення до проведення 
роз’яснювальної роботи щодо створення добровільних пожежних дружин, їх 
необхідність та переваги; організація підготовки їх персоналу на базі 
Навчального пункту ДСНС України у Хмельницькій області, розроблення 
типових статутів, формування організаційно-штатних структур, включення їх 
до розрахунку сил реагування на пожежі та надзвичайні ситуації.  

4. Торгові заклади, які пропонують оснащення для пожежних підрозділів 
та виробники необхідних засобів. 

5. Будівельні організації, які будуть здійснювати ремонти приміщень 
місцевих пожежних команд - як субпідрядники. 

Співфінансування 
Співфінансування передбачається забезпечувати таким чином: 
І. Фінансові ресурси: 
1. Забезпечення витрат при проведенні конференцій/семінарів/ зустрічей 

в населених пунктах на місцеві перевезення спеціалістів, які будуть 
здійснювати роз’яснювальну роботу. 

2. Забезпечення фінансування навчання добровільних пожежників в 
кількості 114 осіб (по 620 грн. за 1 особу), у т. ч. Дунаєвецька міська рада 
об’єднаної територіальної громади – 69 осіб, Дунаєвецька селищна рада 
об’єднаної територіальної громади – 27 осіб, Маківська сільська рада 
об’єднаної територіальної громади – 9 осіб, інші сільські ради – 9 осіб. 

3. З метою забезпечення нормальної діяльності місцевих пожежних 
команд проведення інших поточних та капітальних ремонтів (не вказаних в 
пропозиції проекту) приміщень місцевої пожежної команди в 2018 році буде 
фінансуватися з державного бюджету – готуються проекти на 2018 рік для 
фінансування з державного фонду регіонального розвитку або за рахунок 
субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади 
(співфінансування з місцевого бюджету). 

ІІ. Людський ресурс: 
1. Організацію всіх робіт мають проводити голови громад спільно з 

старостами, начальниками відділів цивільного захисту населення об’єднаних 
територіальних громад.  

2. Задіяння до роз’яснювальної роботи спеціалістів ДСНС, начальників 
структурних підрозділів з питань цивільного захисту населення об’єднаної 
територіальної громади та райдержадміністрації. 

3. Проведення співбесід в об’єднаних територіальних громадах з 
кандидатами в добровільні пожежні, визначення їхньої готовності, серйозність 
їхніх намірів та тестування на психологічну стійкість.  

ІІІ. Внески в натуральній формі: 
Проведення відповідної роботи з жителями сіл. Для облаштування 

приміщень місцевих пожежних команд надаються приміщення комунальної 
(муніципальної) власності. 
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Додаток 3 
 

РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ М. ЧОРТКОВА ВІД 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА 2018-2019 РОКИ 

 

 
ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
12.12.2017                                                                                                       № 902  

м. Чортків 
 

Про затвердження Програми захисту населення  
і території м. Чорткова від надзвичайних ситуацій  
техногенного та природного характеру на 2018-2019 р.р. 

 
З метою захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та 

проведення заходів з поповнення матеріальних запасів, враховуючи рішення 
виконавчого комітету міської ради від 05.12.2017 № 467 “Про схвалення 
Програми захисту населення і території м. Чорткова від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2018 – 2019 роки”, керуючись 
статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму захисту населення і території м. Чорткова від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-
2019 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування 
Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Копію рішення направити в фінансове управління, відділ 
бухгалтерського обліку та звітності міської ради, сектору з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів та постійну комісію міської ради 
з питань дотримання законності, охорони громадського порядку та 
депутатської етики. 

 
Секретар міської ради       Я. Дзиндра 
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Додаток до рішення 
Чортківської міської ради 
від 12.12.2017 № 902 

 
ПРОГРАМА 

захисту населення і території м. Чорткова від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2018-2019 роки  

 
1. Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення програми Чортківська міська рада 
2 Дата, номер і назва нормативно-правового 

акта  
Кодекс цивільного захисту України, 
Закон України “Про 
Загальнодержавну цільову програму 
захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2017-
2021 роки” 

3 Розробник програми Сектор з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
міської ради 

4 Відповідальні виконавці програми Фінансове управління, відділ 
бухгалтерського обліку та звітності, 
сектор з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

5 Термін реалізації програми 2018-2019 роки 
6 Етапи виконання програми 2018-2019 роки 
7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 
Міський бюджет 

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього, 
тис. грн.  
в тому числі: 

 
 
 
1,5 млн. грн. 

9 Коштів міської бюджету, тис. грн. 1,5 млн. грн. 
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Згідно з Кодексом цивільного захисту України до повноважень органів 

місцевого самоврядування належать питання розроблення та забезпечення 
реалізації програм та планів цивільного захисту, зокрема спрямованих на 
захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

Перспективи соціально-економічного розвитку м. Чорткові багато в чому 
залежать від рівня сталої роботи систем життєзабезпечення, об’єктів 
економічної і соціальної інфраструктури, організації захисту населення і 
території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

Рівень безпеки населення і території є одним з основних показників 
ефективності роботи органів місцевого самоврядування щодо попередження 
надзвичайних ситуацій і забезпечення комфортного проживання мешканців 
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міста. Ефективна протидія надзвичайним ситуаціям не може бути забезпечена 
тільки у рамках основної діяльності органів місцевого самоврядування, 
вирішення цієї проблеми вимагає наявності довготривалої стратегії і 
застосування програмних організаційно-фінансових заходів.  

3. Визначення мети програми 
Метою програми в частині захисту населення і території міста від 

надзвичайних ситуацій є послідовне зниження ризику виникнення 
непередбачуваних, техногенних ситуацій, підвищення рівня безпеки 
населення і захищення території міста від наслідків таких ситуацій, 
компенсація збитків жителів міста, понесених внаслідок надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 
4.1. Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного 

захисту в м. Чорткові є: 
4.1.1. щорічне проведення заходів з поповнення використаних 

матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами 
проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

4.1.2. проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, 
виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до 
спортивно-масових заходів дружин юних пожежних і забезпечення участі в 
обласних заходах; 

4.1.3. утилізація небезпечних хімічних речовин з території м. Чорткова; 
4.1.4. придбання протиепідемічних препаратів для попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із масовим захворюванням 
населення, у тому числі дітей на інфекційні хвороби на території міста 
Чорткова; 

4.1.5. відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного 
захисту, які відносяться до власності громади міста. 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є 
реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів 
щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за рахунок 
коштів міського бюджету. Програма передбачає здійснення першочергових 
заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій: 

створення та накопичення міського матеріального резерву цивільного 
захисту для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій; 

виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам 
життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях; 

утилізація небезпечних хімічних речовин з території м. Чорткова; 
придбання протиепідемічних препаратів для попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій; 
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відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту, 
які відносяться до власності громади міста. 

6. Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

з урахуванням наявного фінансового ресурсу. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 

в 2018-2019 роках становить 1,5 млн. грн.  
7. Показники продукту виконання заходів програми в 2018-2019 роках. 

 

№ 
з/п 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Сума коштів, 
на 

проведення 
заходу 

2018 році 

Сума коштів, 
на 

проведення 
заходу 

2019 році 
1 Щорічне проведення заходів з 

поповнення використаних матеріальних 
запасів та коригування їх номенклатури 
за результатами проведення аварійно-
відновлювальних робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 

тис. грн 350 350 

2 Проведення пропаганди цивільного 
захисту серед населення, виховання 
молодого та підростаючого покоління 
шляхом залучення до спортивно-масових 
заходів дружин юних пожежних і 
забезпечення участі в обласних заходах 

тис. грн 10 10 

3 Створення резерву для утилізації 
небезпечних хімічних речовин з території 
міста Чорткова 

тис. грн 40 40 

4 Придбання протиепідемічних препаратів тис. грн 100 100 
5 Відновлення захисних властивостей 

захисних споруд цивільного захисту, які 
відносяться до власності громади міста 

тис. грн 250 250 

Разом тис. грн 750 750 
 
Реалізація програми проводиться за такими основними напрямами: 
1) створення та накопичення матеріального резерву міста для виконання 

заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 

2) виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам 
життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях; 

3) створення резерву для утилізації небезпечних хімічних речовин з 
території м. Чорткова; 

4) придбання протиепідемічних препаратів для попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із масовим захворюванням населення, у 
тому числі дітей на інфекційні хвороби на території м. Чорткова; 

5) відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного 
захисту м. Чорткова, забезпечення надійного укриття в них населення та 
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працюючого персоналу підприємств, установ та організацій при надзвичайних 
ситуаціях техногенного та природного характеру, в тому числі в особливий 
період. 

5.1) проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту 
(штукатурні, малярні та столярні роботи); 

5.2) відновлення роботи основних систем життєзабезпечення захисних 
споруд цивільного захисту (електро- та водопостачання, каналізації); 

5.3) придбання нового та ремонт наявного технологічного обладнання для 
основних систем життєзабезпечення захисних споруд цивільного захисту 
м. Чорткова. 

Вирішення вищезазначених завдань частково можливе без залучення 
фінансових ресурсів.  

8. Координація та контроль за ходом виконання програми 
Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавчі 

органи міської ради, зазначені в програмі. 
Забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів програми 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 
Виконавці, які зазначені у програмі, щорічно до 15 грудня подають 

міському голові узагальнену інформацію про стан та результати її виконання. 
За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року 

уточняються заходи та обсяги видатків на наступний період. 
 
 
Секретар міської ради       Я. Дзиндра 
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Додаток 4 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО 
КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ (НАМЕТУ) З ПИТАНЬ 
НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 
 

 
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
10.12.2014                                                                                                   №374 - р 

м. Вінниця 
 

Про створення мобільного  
консультаційного пункту (намету)  
з питань навчання населення діям  
у надзвичайних ситуаціях 

 
З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням 

м. Вінниці щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і 
формування культури безпеки життєдіяльності, керуючись  
частиною другої статті 19, статтею 39 Кодексу цивільного захисту України,  
частиною восьмою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”: 

1. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної 
роботи та режиму секретності міської ради спільно з Вінницьким міським 
відділом Головного управління ДСНС України у Вінницькій області та 
Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Вінницької області: 

1.1. Створити мобільний консультаційний пункт (намет) з питань навчання 
населення міста діям у надзвичайних ситуацій (надалі – мобільний 
консультаційний пункт). 

1.2. У період з 16 по 18 грудня 2018 року з 10:00 до 16:00 на площі Героїв 
Небесної сотні організувати роботу мобільного консультаційного пункту з 
питань навчання населення міста діям у надзвичайних ситуацій. 

1.3. Визначити осіб, які відповідатимуть за роботу братимуть 
безпосередню участь у роботі мобільного консультаційного пункту. 
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1.4. Забезпечити інформування населення щодо дій в надзвичайних 
ситуаціях природного, техногенного, соціального та воєнного характеру 
шляхом розповсюдження рекомендацій, пам'яток, буклетів та іншої друкованої 
продукції. 

2. Вінницькому міському відділу Головного управління ДСНС України у 
Вінницькій області забезпечити встановлення намету до 9:00 годин 16 грудня 
2018 року. 

3. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради 
забезпечити підключення мобільного консультаційного пункту до мережі 
енергоживлення до 10:00 годин 16 грудня 2018 року. 

4. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю міської ради оприлюднити пункт 1.2. даного розпорядження у 
засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови. 

 
 
Секретар міської ради       С. Моргунов 
 

 
ДСНС України 

 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
НАКАЗ 

 
11.12.2014                                                                                                № 35-АГП 

м. Вінниця 
 

(з адміністративно-господарських питань) 
 

Про створення та організацію роботи  
мобільного консультаційного пункту  
з питань навчання населення діям  
у надзвичайних ситуаціях 

 
Відповідно до листа ДСНС від 05.11.2014 № 02-15545/92 “Про 

впровадження роботи мобільних консультаційних пунктів з питань навчання 
населення діям у надзвичайних ситуаціях”, 
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НАКАЗУЮ: 
1. Створити та організувати роботу мобільного консультаційного пункту з 

питань навчання населення діям у надзвичайних ситуацій (далі – мобільний 
консультаційний пункт). 

2. Відповідальною за роботу мобільного консультаційного пункту 
призначити Вовченко Н.О., завідувача обласним методичним кабінетом 
безпеки життєдіяльності населення Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (далі – Центр). 

3. Консультантами мобільного консультаційного пункту призначити 
наступних працівників Центру: 

Гатаулліна Р.Г., методиста обласного методичного кабінету безпеки 
життєдіяльності населення; 

Гловацьку О.В., методиста обласного методичного кабінету безпеки 
життєдіяльності населення; 

Скорбача О.О., підполковника служби цивільного захисту, начальника 
циклу практичної підготовки обласних та м. Вінниці курсів удосконалення 
керівних кадрів; 

Дев’ятого С.М., ст. майстра виробничого навчання циклу практичної 
підготовки обласних та м. Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів; 

Яремчука І.П., майстра виробничого навчання циклу практичної 
підготовки обласних та м. Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів; 

Кучальського В.О., майстра виробничого навчання циклу практичної 
підготовки обласних та м. Вінниці курсів удосконалення керівних кадрів; 

Батманова О.Ф., викладача обласних та м. Вінниці курсів удосконалення 
керівних кадрів. 

4. Заступнику начальника Центру підполковнику служби цивільного 
захисту Шевчук А.М.: 

до 11.12.2014 розробити План підготовки до роботи мобільного 
консультаційного пункту; 

до 11.12.2014 узгодити з органами місцевого самоврядування питання 
щодо встановлення у визначеному місці мобільного консультаційного пункту; 

Організувати висвітлення роботи мобільного консультаційного пункту в 
засобах масової інформації. 

5. Завідувачу лабораторії забезпечення навчального процесу Вовк Т.Г. 
забезпечити висвітлення діяльності мобільного консультаційного пункту на 
веб-сторінці Центру. 

6. Провідному фахівцю по роботі з персоналом Центру Панасюк О.В. 
ознайомити з цим наказом осіб, відповідальних за створення та організацію 
роботи мобільного консультаційного Центру, під розпис. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе. 
 
 
Начальник Центру        Ю. Чухрій  
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ 

 
ЗБІРКА КРАЩИХ ПРАКТИК 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ТА БЕЗПЕКИ ГРОМАД 
(2016-2017 РОКИ) 
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