
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 61 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.08.2019                          Мукачево    №1461 
 

Про затвердження  програми 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
м. Мукачева на 2019 рік 
 

З метою створення умов для  забезпечення надійного захисту населення і 
територій міста Мукачева  від негативного впливу надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, на підставі п. 22 ч.1 ст. 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №69 від 21.08.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій (протокол №62  від 20.08.2019 р.), Мукачівська міська 
рада вирішила: 

 
1. Затвердити Програму забезпечення  пожежної та техногенної безпеки                   

м. Мукачева на 2019 рік. 
 
2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в 
бюджеті на 2019 рік. 
 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови Р. Федіва та постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну депутатську 
комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної 
роботи та надзвичайних ситуацій 

 
 

Міський   голова                                                                                     А. Балога 
 
 

                                                                        

 
 



 
 

   Додаток 
                                                                               до рішення 61 сесії 

                                                                               Мукачівської міської ради 
                                                                               7-го скликання 

                                                                               від  22.08.2019 р. №1461___ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  
забезпечення пожежної та техногенної  безпеки  

м.  Мукачева на 2019  рік  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

м. Мукачево  
 
 
 



 
 

 1.Паспорт 
Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки м. Мукачева 

на  2019 рік 
1. Ініціатор розроблення програми 2-Державний пожежно-

рятувальний загін УДСНС України 
у Закарпатській області та 
виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради. 

2. Підстава для розроблення програми Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 
Кодекс цивільного захисту 
України, Указ Президента України 
від 27 січня 2003 року № 47/2003 
“Про заходи щодо вдосконалення 
державного управління у сфері 
пожежної безпеки, захисту 
населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій”. 

3. Розробник програми 2-Державний пожежно-
рятувальний загін УДСНС України 
у Закарпатській області 

   4. Співрозробники програми Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради. 

   5. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради. 

5.1. Відповідальний виконавець 
програми 

Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, 2-Державний 
пожежно-рятувальний загін 
УДСНС України у Закарпатській 
області. 

6. Учасники програми 2-Державний пожежно-
рятувальний загін Управління 
ДСНС України у Закарпатській 
області 
Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

 7. Термін реалізації програми 2019 рік 
7.1. Етапи виконання програми 1-етап 
8. Перелік місцевих бюджетів які беруть 

участь у її виконанні 
Міський бюджет 

9. Загальний  обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для реалізації 
програми, всього, у тому числі: 

300,0 тис.грн. 

 Коштів міського бюджетів 300,0 тис.грн. 
 



 
 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
У пожежно-рятувальних підрозділах  2 Державного пожежно-рятувального 

загону Управління ДСНС України у Закарпатській області (ДПРЧ-17, ДПРЧ-18, 
ДПРЧ-19), які розташовані на території міста Мукачево,  нараховується 13-ть 
основних і спеціальних пожежних автомобілів. У 70 відсотків пожежної техніки 
та обладнання вийшов термін експлуатації. Особовий склад підрозділів не в 
повному обсязі забезпечений повсякденним робочим та  захисним одягом, 
пожежно-рятувальним спорядженням. Більшість будівель та приміщень 
потребують капітального та поточного ремонтів. 

Поряд з цим застарілими є дихальні апарати та компресор повітря для 
дихання.  Потребують доукомплектування сучасними засобами зв’язку, 
пожежними рукавами та панорамними масками.   

Враховуючи, що матеріально-технічне оснащення підрозділів 2 
Державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 
Закарпатській області не відповідає сучасним вимогам та положенням 
Концепції сталого розвитку Закарпаття,  комплексного підходу до розв’язання 
проблем захисту громадян і території м.Мукачево, національного надбання і 
довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
пожеж і їх наслідків, для забезпечення поліпшення пожежної безпеки та 
реагування на надзвичайні ситуації в м.Мукачево, актуальною проблемою є 
забезпечення особового складу пожежно-рятувальних підрозділів  дихальними 
апаратами,  компресором повітря для дихання, панорамними маски, оновлення 
пожежно-технічного обладнання, запчастин до пожежних автомобілів, 
повсякденним робочим та бойовим одягом 

  
3. Мета та завдання Програми  

Є забезпечення захисту населення, навколишнього природного 
середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням 
людей та населеного пункту від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення 
рівня протипожежного захисту на території міста та створення сприятливих 
умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.     А також 
визначення шляхів вдосконалення систем своєчасної інформованості населення 
про випадки пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, організаційних засад їх функціонування, зміцнення технічної і 
ресурсної бази, напрямків державного управління у цій сфері. 

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних 
завдань: 

забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, 
установ, організацій міста незалежно від форми власності, у сфері природної, 
техногенної та пожежної безпеки; 

розроблення організаційних засад діяльності, удосконалення та 
підвищення ефективності роботи щодо запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті та на об’єктах 
міста ; 



 

 

ефективне розв’язання завдань, пов’язаних із попередженням і 
ліквідацією надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту та оперативного 
реагування на обстановку в місті; 

посилення державного нагляду на попередження надзвичайних ситуацій, 
пожежної небезпеки в місті та об’єктах незалежно від форм власності, 
організації ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж і зменшення їх 
негативних наслідків; 

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань 
надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету державному бюджету, а також інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з міського бюджету на 
придбання дихальних апаратів, компресору повітря для дихання, панорамних 
масок, пожежно-технічного обладнання, запчастин до пожежних автомобілів, 
повсякденним робочим та бойовим одягом пожежно-рятувальним  
спорядженням складає 300 тис.грн.,( згідно додатку 1 ). 
            Реалізація Програми дає можливість об’єктивно аналізувати 
ситуацію, своєчасно приймати рішення з метою попередження і організації 
робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі пожеж на 
підприємствах, установах, організаціях у житловому секторі на території  м. 
Мукачево у повсякденній діяльності та в умовах особливого періоду, а також її 
постійне вдосконалення. 

 
5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
Основним завданням Програми є можливість своєчасного та якісного 

ремонту пожежної та спеціальної техніки, оновлення та придбання аварійно-
рятувального та пожежного обладнання. 

У результаті реалізації програми створюватимуться сприятливі умови для 
швидкого та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події на 
території м. Мукачево, що призведе до зменшення матеріальних збитків та 
людських жертв.   

Реалізація програми повинна забезпечити: 
-    підвищення рівня пожежної безпеки в місті, ефективне забезпечення 

протипожежного захисту населеного пункту та об’єктів незалежно від 
форм власності; 

-  навчання населення вимогам правил пожежної безпеки; 
-  попередження та зменшення кількості пожеж; 
-  відновлення працездатності та підтримання в робочому стані існуючих  
    джерел протипожежного водопостачання; 
 



 
 
-   забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим  
    перебуванням людей; 

 
6.Напрямки діяльності та заходи програми 

Основними напрямами діяльності та заходами програми є проведення 
профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж, випадків загибелі 
та травмування людей на них та здійснення практичних заходів, в тому числі: 

-    ремонт наявної пожежно-рятувальної та спеціальної техніки; 
-    підтримання у працездатному стані систем пожежної автоматики, 

пожежно-рятувальної та спеціальної техніки шляхом здійснення їх 
технічного обслуговування; 

-    забезпечення підрозділів пожежним та аварійно-рятувальним 
спорядженням та бойовим одягом.      
  Програма визначає напрямки діяльності органів виконавчої влади 

відповідно до повноважень, які приймають участь у її реалізації із 
встановленням термінів виконання заходів (згідно додатку 2). 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 
виконавчим комітетом Мукачівської міської ради. 

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає 
відділу економіки і фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання          ( згідно 
додатку 3 ). 

 
 

          Секретар міської ради                                                                       І.Г.Маняк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ДОДАТОК 1 

                                                                       до Програми забезпечення  пожежної та               
техногенної безпеки м.Мукачева 

на 2019 рік,       
                                                                               затвердженої рішенням  

                                                                       61 сесії Мукачівської міської ради  7 -го 
                                                                                 скликання від 22.08.2019 р. №1461 

 
Ресурсне забезпечення Програми забезпечення  пожежної та техногенної 

безпеки   м. Мукачева на 2019 рік 
 

 
Обсяги коштів які 
пропонується залучити на 
виконання програми 
(тис. гривень) 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми 

І етап 
2019 рік 

   

Обсяг ресурсів, усього, 
 
У тому числі: 

300,0  300,0  

Міський бюджет 300,0  300,0  
Кошти не бюджетних джерел -  -  

 
 
 

        Секретар міської ради                                                                       І.Г.Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ДОДАТОК 2 
                                                                                  до Програми удосконалення пожежної               

                                                та техногенної безпеки                    
                                                    м. Мукачева на 2019 рік,       

                                                                                   затвердженої рішенням 61 
                                                                      сесії Мукачівської міської ради 

                  7 -го скликання 
        від  22.08.2019 р. №1461 

 
Напрямки діяльності та заходи Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки м. Мукачева на  2019 рік 
 
 

№ 
п/п 

Назва 
напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 

Програми 

Строк 
вико-
нання 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Орієнтовний 
обсяг 
фінансування 
(тис.гривень) 

Очікувані 
  результати 

  1.    Оперативне 
реагування 
на 
надзвичайні 
ситуації та 
гасіння 
пожеж у місті 

Придбання 
техніки та 
запасних 
частин для 
ремонту 
пожежних 
автомобілів 
 
 

2019         
  рік 

Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради,   
2-Державний 
пожежно-
рятувальний 
загін УДСНС 
України у 
Закарпатській 
області. 

 
      200,0 

 
Створення 
сприятливих 
умов для 
швидкого та 
ефективного 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації та події 
на території 
міста, що 
призведе до 
зменшення 
матеріальних 
збитків та 
людських 
жертв. 
 

  2. Підтриман
ня у 
постійній 
бойовій 
готовності 
підрозділу 

Забезпече-
ння 
пожежним 
та аварійно-
рятувальним 
спорядже-
нням 

 

2019 
рік 

Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради,   
2-Державний 
пожежно-
рятувальний загін 
УДСНС України у 
Закарпатській 
області. 

 
100,0 

Підвищення 
боєздатності 
пожежно-
рятувальних 
підрозділів. 
Оперативна 
ліквідація 
надзвичайних 
ситуацій та 
гасіння пожеж. 
 

 
 

Секретар міської ради                                                                       І.Г.Маняк 
 



 
 

РОЗРАХУНОК 
видатків для реалізації заходів Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки  м. Мукачева на  2019 рік 
 

Видатки на 2019 рік 
 

№ 
п/п 

Перелік товарів чи послуг  

Кількість 
одиниць 

Ціна 
товару чи 

послуг 
(тис. 

гривень) 

Разом 
видатків 

  1.    Запчастини для капремонту двигуна 
Запчастини для ремонту ходової 
частини автомобіля 
Запчастини для ремонту паливної 
системи, гальмівної системи, 
щеплення автомобілів, системи 
охолодження 
Шини для автомобілів 
Акумулятори 
Запчастини для ремонту пожежного 
насосу 
Запчастини для компресора  повітря 
для дихання 
 

2 
3 
 
 
3 
 
 
 
8 

           5 
 
2 
 
1 

12,0 
11,6 

 
 

10,0 
 
 
 

6,5 
4,0 

 
17,0 

 
5,0 

24,0 
      35,0 
 

 
30,0 

 
 

        
       52,0 
       20,0 
        
       34,0 
 
         5,0 
 

  2.   Пожежні рукава діаметром 51 мм. 
Ранцевий лісовий вогнегасник 
Діелектричні: - ножиці,  
                         - боти,  
                         - рукавиці 
   

41 
6 
3 
4 
4 

       1,6 
3,6 
3,0 

       0,6 
       0,25 

65,6 
22,0 
9,0 
2,4 
1,0 

 
 

         
Секретар міської ради                                                                       І.Г.Маняк 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


