
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 
 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 05 грудня 2017 року                                 № 467  
 
Про схвалення проекту рішення  
міської ради “Про затвердження захисту 
населення і території  м. Чорткова  від  
надзвичайних ситуацій техногенного та  
природного характеру на 2018-2020 роки  
 

 

         З метою захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та 

проведення заходів з поповнення матеріальних запасів, керуючись п.п.1 ч.2 ст. 

52 та ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення  Програму    

захисту населення і території м. Чорткова від надзвичайних ситуацій    

техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки  (згідно додатку). 

2.Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування Програми в 

межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3.Копію рішення направити в фінансове управління  міської ради, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності, сектору з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Недокуса О. З. 

 

Міський голова                                                  Володимир ШМАТЬКО 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ПРОГРАМА 
захисту населення і території м. Чорткова  від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-2020 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 

2018-2020 роки 

6. Етапи виконання 

програми 

2018-2020 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: 

2,2 млн. грн. 

9. Коштів міської бюджету, 

тис. грн. 

2,2 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. Чортків 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 

міста. Ефективна протидія надзвичайних ситуацій 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. Тому для 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, компенсації втрат жителям міста, 

понесених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру створена дана програма. 

 

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 міста 

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 міста Чорткова; 

-   придбання протиепідемічних препаратів для попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 -  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 Одиниц

я виміру 

Сума 

коштів, на 

проведенн

я заходу 

2018 році 

Сума 

коштів, на 

проведення 

заходу 2019 

році 

1 2 3 4  

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-

тис.грн 10,0 10,0 



 

масових заходів дружин юних 

пожежних і забезпечення участі в 

обласних заходах. 

3. Створення резерву для утилізації 

небезпечних хімічних речовин з 

території міста Чорткова. 

тис.грн 40,0 40,0 

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 міста Чорткова; 

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; 

 5) відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного 

захисту м. Чорткова, забезпечення надійного укриття в них населення та 

працюючого персоналу підприємств, установ та організацій при виникненні 

надзвичайних ситуацій 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-, водопостачання та 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 



 

Недокус О.З.. 

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 

уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період. 

 

 

Секретар  міської ради                                 Я.П. Дзиндра 

 

      

 

 

 

 

 

 


