
ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  

сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ________ 2017 року

Про  виконання  Програми  упередження
надзвичайних  ситуацій,  пожеж  та
створення нормальних умов для захисту
життя  і  здоров’я  населення
Чугуївського району  на 2015-2016 роки,
затвердженої  рішенням  районної  ради
від 20.02.2015 року

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про  виконання  Програми  упередження  надзвичайних  ситуацій,  пожеж  та
створення  нормальних  умов  для  захисту  життя  і  здоров’я  населення
Чугуївського району на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради
від  20.02.2015  року,  керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію  Чугуївської районної  державної  адміністрації  про
виконання Програми упередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення
нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення Чугуївського району
на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.02.2015 року,
узяти до відома (додається).

2.  Програму упередження надзвичайних  ситуацій,  пожеж та  створення
нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення Чугуївського району
на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.02.2015 року,
зняти з контролю як таку, що виконана.

      Голова 
районної ради                                                                                              А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми упередження надзвичайних ситуацій, пожеж 
та створення нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення

Чугуївського району на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 20.02.2015 року

Програма  упередження  надзвичайних  ситуацій,  пожеж  та  створення
нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення Чугуївського району
на 2015-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статей 19,
52,  55 Кодексу цивільного захисту України для розв’язання проблем захисту
суспільства, національного надбання та довкілля від пожеж та їх наслідків.

Метою Програми було створення  нормальних умов для захисту життя і
здоров’я  громадян,  об’єктів  і  населених  пунктів  від  пожеж,  підтримки
належного рівня пожежної безпеки на території Чугуївського району. 

Для досягнення зазначеної мети передбачалося вирішити завдання щодо
підтримки  належного  рівня  матеріально-технічного  забезпечення,  а  саме,
постійне  забезпечення  паливно-мастильними  матеріалами  аварійно-
рятувальних підрозділів:  50-ої державної пожежної рятувальної частини, 39-го
державного  пожежного  рятувального  посту  Чугуївського  районного  відділу
Головного управління Державної  служби України з  надзвичайних ситуацій  у
Харківській області. 

Це пов’язано з наданням можливості аварійно-рятувальним підрозділам
гасити  пожежі,  ліквідувати  можливі  надзвичайні  ситуації  та  їх  наслідки  у
віддалених населених пунктах та на територіях району.  

Для реалізації Програми було надано фінансування з місцевого бюджету у
сумі 53,550 тис. грн, а саме: у 2015 – 22,950 тис. грн; у 2016 – 30,600 тис. грн.

Аварійно-рятувальними підрозділами відповідно було отримано паливно-
мастильних матеріалів: 

у 2015: бензину –1434 л, дизельного палива – 180 л;

у 2016: бензину –1434 л, дизельного палива – 734 л.

За 2015-2016 роки силами аварійно-рятувальних підрозділів: 
1) локалізовано 221 пожежу, з яких: у 2015 – 147, у 2016 – 74, з них:
пожежі на об’єктах підприємств – 2 (у 2015 – 1, у 2016 – 1);
пожежі на приватних садибах мешканців району  – 139 (у 2015 – 81,  у

2016 – 58);
пожежі на територіях – 78 (у 2015 – 65, у 2016 – 13);
лісові пожежі на території лісокористувачів району – 2 ( у 2016 – 2).
2)  організовано  роботу  щодо  виявлення  та  знешкодження  на  території

району 389 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, з яких: у
2015 – 79, у 2016 – 310, з них:

артилерійських снарядів – 303 (у 2015 – 35, у 2016 – 268);
мінометних мін – 72 (у 2015 – 36, у 2016 – 36);



протитанкових мін – 8 (у 2015 – 3, у 2016 – 5);
ручних гранат – 6 (у 2015 – 5, у 2016 – 1).
У цілому можна зробити висновок, що цілі та мета Програми досягнуті.

Пропонуємо Програму зняти з контролю як таку, що виконана.

Завідувач сектору цивільного захисту
Чугуївської районної державної
адміністрації                                                                                 М.С. ЛУЧНИКОВ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради «Про виконання Програми упередження
надзвичайних ситуацій, пожеж та створення нормальних умов для захисту

життя і здоров’я населення Чугуївського району на 2015-2016 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 20.02.2015 року»

Програма  упередження  надзвичайних  ситуацій,  пожеж  та  створення
нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення Чугуївського району
на 2015-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статей 19,
52,  55 Кодексу цивільного захисту України для розв’язання проблем захисту
суспільства, національного надбання та довкілля від пожеж та їх наслідків.

Метою Програми було створення  нормальних умов для захисту життя і
здоров’я  громадян,  об’єктів  і  населених  пунктів  від  пожеж,  підтримки
належного рівня пожежної безпеки на території Чугуївського району. 

Для досягнення зазначеної мети передбачалося вирішити завдання щодо 
підтримки належного рівня матеріально-технічного забезпечення, а саме, 
постійне забезпечення паливно-мастильними матеріалами аварійно-
рятувальних підрозділів: 50-ої державної пожежної рятувальної частини, 39-го 
державного пожежного рятувального посту Чугуївського районного відділу 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області. 

Це пов’язано з наданням можливості аварійно-рятувальним підрозділам 
гасити пожежі, ліквідувати можливі надзвичайні ситуації та їх наслідки у 
віддалених населених пунктах та на територіях району.  

Для реалізації Програми було надано фінансування з місцевого бюджету у
сумі 53,550 тис. грн, а саме: у 2015 – 22,950 тис. грн; у 2016 – 30,600 тис. грн.

Аварійно-рятувальними підрозділами відповідно було отримано паливно-
мастильних матеріалів: 

у 2015: бензину –1434 л, дизельного палива – 180 л;

у 2016: бензину –1434 л, дизельного палива – 734 л.

За 2015-2016 роки силами аварійно-рятувальних підрозділів: 
1) локалізовано 221 пожежу, з яких: у 2015 – 147, у 2016 – 74, з них:
пожежі на об’єктах підприємств – 2 (у 2015 – 1, у 2016 – 1);
пожежі на приватних садибах мешканців району  – 139 (у 2015 – 81,  у

2016 – 58);
пожежі на територіях – 78 (у 2015 – 65, у 2016 – 13);
лісові пожежі на території лісокористувачів району – 2 ( у 2016 – 2).
2)  організовано  роботу  щодо  виявлення  та  знешкодження  на  території

району 389 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, з яких: у
2015 – 79, у 2016 – 310, з них:

артилерійських снарядів – 303 (у 2015 – 35, у 2016 – 268);
мінометних мін – 72 (у 2015 – 36, у 2016 – 36);



протитанкових мін – 8 (у 2015 – 3, у 2016 – 5);
ручних гранат – 6 (у 2015 – 5, у 2016 – 1).
У цілому можна зробити висновок, що цілі та мета Програми досягнуті.

Пропонуємо Програму зняти з контролю як таку, що виконана.

Завідувач сектору цивільного захисту
Чугуївської районної державної
адміністрації                                                                                 М.С. ЛУЧНИКОВ


