
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання місцевої цільової Програми розвитку цивільного захисту 

Чугуївського району на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради 

від 06 березня 2019 року (із змінами) 

 

 

Місцева цільова Програма розвитку цивільного захисту Чугуївського 

району на 2019-2020 роки (далі – Програма) передбачала заходи забезпечення 

безпеки та захисту населення району, об’єктів економіки і національного 

надбання від негативних наслідків можливих надзвичайних ситуацій за рахунок 

більш ефективного функціонування системи цивільного захисту району, а саме: 

підвищення ефективності заходів щодо захисту населення і територій 

району від надзвичайних ситуацій; 

забезпечення пожежної безпеки населених пунктів району; 

підтримка належного рівня матеріально-технічного забезпечення (постійне 

забезпечення паливно-мастильними матеріалами) пожежно-рятувальних 

підрозділів Чугуївського районного відділу Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області; 

удосконалення системи зв’язку та оповіщення населення району про 

загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (події) на 

водних об’єктах;  

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

правил поведінки на воді й кризі та надання першої медичної допомоги.   

Згідно з Пропозиціями щодо загального розподілу коштів (додатку до 

Програми) загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми за рахунок районного бюджету був передбачений                               

на суму 501,000 тис. грн, з них: на 2019 рік – 213,000 тис. грн;                              

на 2020 рі – 288,00 тис. грн. 

Протягом 2019-2020 років проведена певна робота з виконання означеної 

Програми.  

Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Харківській області надана субвенція для забезпечення паливно-

мастильними матеріалами пожежних 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 та закупівлю 

обмундирування для службовців цих підрозділів: у 2019 році на                     

суму 80,000 тис. грн; у 2020 році на суму 105,000 тис. грн. На ці кошти                        

у 2019 році придбано повсякденний одяг для пожежних-рятувальників на суму 

58,000 тис. грн, паливно-мастильні матеріали на суму 24,000 тис. грн,                  

у 2020 році – паливно-мастильні матеріали на суму 45,000 тис. грн, 

повсякденний одяг для пожежних-рятувальників на суму 42,800 тис грн, 

спеціальний захисний одяг для пожежних-рятувальників на суму                          

17,200 тис. грн. 
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Організовано та проведено інші заходи за Програмою: 

визначено місце, що використовується як пляж загального користування  

«База відпочинку «Будівельник», відповідно до вимог Порядку обліку місць 

масового відпочинку населення на водних об’єктах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264; 

забезпечено виконання адміністрацією пляжу загального користування 

«База відпочинку «Будівельник» заходів щодо облаштування пляжу грибками, 

роздягальнею, туалетом, контейнерами для сміття тощо; обстеження підводної 

частини акваторії пляжу водолазами Харківської обласної комунальної 

аварійно-рятувальної водолазної служби; навчання плавців-рятувальників на 

курсах рятувальної та спеціальної підготовки Національного університету 

Цивільного захисту України; створення сезонного рятувального посту; 

забезпечена безпека людей під час проведення масових заходів на водних 

об’єктах району (свято Івана Купала, свято Водохреща); 

забезпечено здійснення заходів щодо приведення фонду захисних споруд 

цивільного захисту у стан готовності до укриття населення; 

забезпечено здійснення заходів по облаштуванню, удосконаленню 

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту у сільських, селищних 

радах. 

Всього на виконання Програми за рахунок районного бюджету виділено 

коштів: у 2019 році на суму 80,000 тис. грн; у 2020 році на суму 105,000 тис. 

грн, всього на суму 195,000 тис. грн, що складає 39 % від запланованого. 

Враховуючи вимоги пункту 2 рішення ХLV сесії VІІ скликання районної 

ради від 06 березня 2019 року (передбачати кошти на здійснення заходів 

програми виходячи з можливостей районного бюджету) та листа Чугуївської 

районної ради Харківської області від 04.06.2019 № 03-01-40/429, кошти на 

виконання заходів Програми у 2019-2020 роках виділено не в повному обсязі. 

В цілому можна зробити висновок, що мета Програми досягнута.  
 

 

Начальник відділу оборонної 

роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами Чугуївської районної 

державної адміністрації       
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