БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 25.04.2016 р. № 28
Про проект міської Програми пожежної
безпеки на 2016 - 2018 роки
З метою реалізації у місті державної політики стосовно охорони життя
та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища,
відповідно до Законів України «Про Цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку»,
«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру», розглянувши наданий першим заступником міського голови проект Програми
пожежної безпеки на 2016 - 2018 роки, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект Програми пожежної безпеки на 2016 - 2018 роки, що додається та
винести його на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови Шматова С.В.

Міський голова

О.М. Шаповалов

МІСЬКА ПРОГРАМА
пожежної безпеки на 2016 - 2018 роки
I. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Законом України «Про пожежну безпеку» визначено, що забезпечення пожежної безпеки є
невід’ємною частиною реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров’я людей,
національного багатства і навколишнього природного середовища.
Значна кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність підвищити
ефективність охорони життя людей, національного багатства
і навколишнього
природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених
пунктів. Однією з основних проблем - є стан протипожежного захисту об’єктів з масовим
перебуванням людей, зокрема, ринків, дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних
стаціонарних закладів, культових будинків та споруд, культурно-просвітніх та розважальних
закладів, гуртожитків, де протипожежні заходи практично не здійснюються через обмеженість
фінансування.
Крім того, потребує вдосконалення робота, пов’язана із запобіганням загибелі людей на
пожежах, проведенням навчання та ознайомлення населення із заходами пожежної безпеки,
залученням громадськості до участі в профілактичній роботі.
Разом з тим, існує проблема із забезпеченням системами протипожежного водопостачання.
Відсутність джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах та на об’єктах
призводить до того, що значна кількість пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів.
Це збільшує масштаби пожеж, час, фінансові витрати на їх ліквідацію та збитків від них. Комплекс
вказаних проблем значною мірою зумовлений відсутністю належного нормативно-правового,
фінансового, матеріально-технічного забезпечення, а також не вирішенням питань соціального,
інформаційного та науково-технічного характеру. Гострота таких проблем вимагає вжиття
організаційних
заходів з боку органів місцевого самоврядування.
Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного
і правового
характеру, вдосконаленню системи запобігання пожежам та протипожежного захисту об’єктів і
населених пунктів.

II. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання програмним методом
Основними причинами неналежного стану протипожежної безпеки в місті є:
- прорахунки в діяльності органу місцевого самоврядування щодо забезпечення
гарантованого рівня захисту територій, населення і об’єктів від пожеж, які допущені під час
зміни форм власності багатьох об’єктів виробничої сфери та аграрного сектора. Внаслідок
реформування приватного аграрного сектора економіки, більша частина пожежної техніки та
депо опинилися на балансі новостворених суб’єктів господарювання, які з фінансових
міркувань не були зацікавлені в організації цілодобового чергування наявної пожежної
техніки та у використанні її для гасіння пожеж за межами господарства, а в ряді випадків
взагалі не спроможні її утримувати;
- зношеність основних виробничих фондів підприємств, установ та організацій,
більшість із яких працювала на критичній межі технологічної безпеки, що є реальною
загрозою виникнення пожеж, аварій і катастроф, масштаби яких можуть негативно вплинути
на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також завдати значних матеріальних
збитків місту;
- обмежене фінансування заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів, низький рівень матеріально-технічного оснащення підрозділів
державної, відомчої пожежної охорони;
- відсутність та значна кількість несправних джерел протипожежного водопостачання.
Існуюча система забезпечення пожежної безпеки неповною мірою відповідає змінам
спектра загроз від пожеж. Соціальні, економічні, техногенні й інші фактори негативно
впливають на стан захищеності населення міста, матеріальних і культурних цінностей від
небезпечних чинників пожеж.
Сучасний стан пожежної безпеки в місті потребує розроблення і реалізації
комплексних довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом.

III. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення захисту населення та економіки міста, підвищення
рівня протипожежного захисту та створення механізму й умов
для реалізації державної
політики у сфері пожежної безпеки на сучасному етапі розвитку.
ІV. Шляхи та способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми
Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному та
поетапному вирішенні ряду питань у даній сфері протягом 2016 - 2018 років за рахунок
дотримання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки на всіх рівнях
функціонування об’єктів, підвищення ефективності управління з боку органу місцевого
самоврядування у частині забезпечення пожежної безпеки, зміцнення ресурсної бази. Це
призведе до гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища
від пожеж і їх наслідків. У рамках Програми передбачається здійснення заходів з виконання
міської Програми пожежної безпеки на 2016-2018 роки, що додаються, відповідно до
наступних пріоритетних напрямків:
1. Проведення щорічного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки
а
підприємствах, в установах, організаціях та розробка комплексних планів заходів щодо
запобігання пожежам і загибелі на них людей.
2. Здійснення координації діяльності виконавчого комітету щодо забезпечення
протипожежного захисту.
3. Передбачення в місцевому бюджеті коштів на придбання спеціальної пожежної
техніки, паливно-мастильних матеріалів та іншого майна для підрозділів пожежної охорони.
4. Забезпечення створення та функціонування систем централізованого пожежного
спостереження.
5. Забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей,
зокрема, ринків, дитячих дошкільних і навчальних закладів, лікувальних закладів, культових
будівель та споруд, культурно-просвітніх та розважальних закладів, гуртожитків.
6. Організація навчання населення правилам пожежної безпеки.
7. Забезпечення протипожежного водопостачання об’єктів, проведення ремонту
несправних пожежних гідрантів та водойм.
8. Посилення пожежної безпеки, поліпшення матеріально-технічного стану
підрозділів пожежної охорони для виконання завдань за призначенням.
9. Організація пожежно-профілактичних заходів та гасіння пожеж на
сільськогосподарських угіддях міста.
V. Очікувані результати від виконання Програми
Результатами виконання передбаченого Програмою комплексу заходів щодо попередження
виникнення пожеж та організації протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів міста є:
- приведення протипожежного стану у відповідність з прийнятними рівнями пожежної
безпеки;
- забезпечення пожежної безпеки;
- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для
життя і здоров’я громадян, створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення,
зменшення впливу небезпечних чинників пожеж на навколишнє природне середовище;
- зменшення на об’єктах і в населених пунктах міста кількості пожеж, загибелі та травмування
на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх наслідків;
- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів
пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежного захисту;
- забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж
шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних
водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

VI. Оцінка фінансових і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей місцевих
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Оцінка матеріально-технічних і трудових ресурсів проводиться на підставі основних
прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста та обсягів фінансування,
що передбачаються на реалізацію заходів Програми.
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Проведення аналізу стану
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