
 
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 серпня 2021 року 
 
 
Про затвердження Програми  
«Поліпшення техногенної  та пожежної 
безпеки в місті Лубни на 2022-2024 роки» 
 

     Розглянувши Програму «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки в 

місті Лубни на 2022-2024 роки», подану Управлінням  житлово – 
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, відповідно до Бюджетного кодексу 

України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада  в и р і ш и л а: 

 
1.   Затвердити Програму «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки 

в місті Лубни на 2022-2024 роки» (додається): 
2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.)  

передбачити кошти для реалізації Програми.  
3. Визначити комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області одержувачем коштів 

місцевого бюджету шляхом надання субсидій по Програмі «Поліпшення 

техногенної та пожежної безпеки в місті Лубни на 2022-2024 роки». 
4. Організацію виконання цього рішення покласти на  начальника 

Управління  житлово – комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області  

(начальник Князєв О.В.). 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Діденка О.Г., постійну  депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності та екології і  постійну 

депутатську комісію  з питань планування бюджету та фінансів. 
 

Лубенський міський голова                   Олександр ГРИЦАЄНКО 



                                                                                                                   Додаток  
                                                                                                                   до рішення міської ради 
                                                                                                                    від 18 серпня  2021 року 
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РОЗДІЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Назва Програми  
 

Управління житлово-комунального  

господарства виконавчого комітету  
Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 
2 Ініціатор Програми, та 

розпорядник коштів 
Управління житлово-комунального  

господарства виконавчого комітету  
Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 
3 Розробник Програми Управління житлово-комунального  

господарства виконавчого комітету  
Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 
4 Учасник Програми Управління житлово-комунального  

господарства виконавчого комітету  
Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 
5 Мета  Забезпечення заміни пожежних гідрантів 

на мережах централізованого 

водопостачання в м. Лубни  
6 Джерела  

фінансування  
Кошти  Лубенської міської територіальної 

громади  
7 Загальний обсяг  

фінансування  
360 000,00 грн. 

8 Термін реалізації  
Програми  

2022-2024  роки 
 

9 Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 
 

І етап – 2022 рік 
ІІ етап – 2023 рік 
ІІІ етап – 2024 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 2. Загальні положення 

 З метою реалізації  державної політики стосовно охорони життя та здоров’я 

людей, національного  багатства і навколишнього природного середовища, що 

потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, 

організації оперативного та ефективного гасіння пожеж та зменшення негативних 

наслідків від них, відповідно до законів України «Про Цивільну оборону України», 

«Про пожежну безпеку», «Про захист населення і  території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» розроблено Програму заміни пожежних 

гідрантів на мережах централізованого водопостачання м. Лубни  на 2022-2024 роки  
(далі Програма). 
 Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів різних форм 

власності знаходиться у прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що 

відбуваються в суспільстві, З кожним роком  збільшуються матеріальні збитки від 

пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей. 
 Досвід гасіння пожеж свідчить, що належне протипожежне водопостачання є 

одним з основних факторів успішного гасіння значної кількості пожеж. Більшість 

надзвичайних ситуацій (подій) техногенного характеру, пов’язаних з впливом 

(викидом) хімічних речовин (сполук), також потребують застосування чистої води. 
 У місті Лубни зовнішніми джерелами протипожежного  водопостачання  

налічується  99  пожежних гідранти  (далі –ПГ), встановлених на зовнішніх мережах 

протипожежного водопостачання. Гідранти, що  встановлені на мережах, ненадійні, 

потребують постійного ремонту. Щорічно з  Лубенським  РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області проводяться обстеження технічного стану ПГ, за результатами 

якого складаються акти  технічного стану на виявлення несправності  ПГ за підписами  

представників. Але, враховуючи низьку якість та зношеність гідрантів, вони знову 

виходять з ладу. При поломці пожежного гідранта нестача води  призводить до того, 

що пожежно-рятувальна служба неспроможна у ряді випадків оперативно виконувати 

роботу з гасіння пожеж і рятування людей. 
 З цією метою на мережах централізованого водопостачання необхідно 

встановити сучасні, надійні пожежні гідранти, з гарантійним терміном безаварійної 

роботи не менше 10 років. 
 

Розділ 3. Мета та завдання Програми 
Метою Програми є послідовне поліпшення стану зовнішнього протипожежного 

водопостачання міста Лубен та забезпечення умов для оперативного застосування 

джерел зовнішнього протипожежного водопостачання під час гасіння пожеж. 
Головна мета Програми – заміна  пожежних гідрантів на мережах 

централізованого водопостачання міста Лубни.  
  

Розділ 4. Напрями та заходи виконання Програми 

     Особливо проблемною залишається ситуація із забезпечення пожежної безпеки 

Лубенської громади,  де виникає більше третини загальної кількості пожеж, а їх 

гасіння ускладнюється значною віддаленістю пожежно-рятувальних підрозділів та 

низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних формувань громади. 
 



    Також однією з основних проблем є стан протипожежного захисту об’єктів з 

масовим перебуванням людей, зокрема: ринків, дитячих дошкільних та навчальних 

закладів, лікувальних закладів, культових будинків та споруд, закладів відпочинку, 

розважальних закладів, де протипожежні заходи практично не здійснюються через 

обмеженість фінансування. Разом з тим, існує проблема із забезпеченням населених 
пунктів Лубенського району системами протипожежного водопостачання. 

Стан пожежної безпеки в населених пунктах Лубенської громади є реальною 

загрозою для їх населення і потребує розроблення та реалізації комплексних 

довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом. 

Завданнями Програми є приведення пожежних гідрантів у працездатний стан 

та у відповідність вимогам нормативно-правових актів, а саме: придбання       
пожежних гідрантів. 

Розділ 5. Організаційне забезпечення виконання Програми 

Здійснення організаційних та практичних заходів, в тому числі: 
- інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій і населення міста з питань пожежної безпеки; 
- відновлення  та приведення в працездатний стан систем зовнішнього 

протипожежного водопостачання; 
- забезпечення функціонування інженерного обладнання систем протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості громади. 
 

Розділ 6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування  Програми заплановано за рахунок  коштів Лубенської міської 

територіальної громади в сумі  360 000,00 грн.  на придбання пожежних гідрантів, які 

потребують заміни в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених 

рішенням міської ради про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки на безповоротній основі.  
Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання 

бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених в 

кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік. 
Головний розпорядник – Управління житлово-комунального  господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області 
Розділ 7. Очікувані  результати Програми 

Реалізація програми дасть можливість: 
1. Забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності на території,  

системи  життєзабезпечення; 
2. Зменшити час  на заправку пожежних автомобілів водою  для гасіння пожеж 

та ліквідацію надзвичайних ситуацій, мінімізувати їх наслідки; 
3. Підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на  

здійснення заходів щодо захисту населення і території надзвичайних 

ситуацій; 
4. Поліпшити стан протипожежного  водопостачання міста. 



     Ефективність виконання Програми   полягає  у підвищення  дієвості  

функціонування  аварійно-рятувальних  підрозділів,  зменшенні кількості 

постраждалих, загиблих та матеріальних збитків внаслідок  пожеж та надзвичайних 

ситуацій. 
 

     Секретар Лубенської міської ради                                           Маргарита КОМАРОВА 



 
Пояснювальна записка 

до програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
в місті Лубни на 2022-2024 роки  

 
 
          Затвердження програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки в 

місті Лубни на 2022-2024 роки  ( далі Програма ) обумовлено покращенням 

стану протипожежного водопостачання  в місті Лубни, що являється одним з 

основних факторів успішного гасіння загальної кількості пожеж. Згідно 

статистики кожна п’ята пожежа в Україні ліквідується із використанням 

пожежних гідрантів та пожежних водойм. Події сьогодення  пов’язані з 

надзвичайними ситуаціями на пожежах, вимагають термінового покращення 

протипожежного обладнання  на водопровідній системі міста.  
 В свій час за рахунок  коштів місцевого бюджету в період 2016-2020 
роки було придбано  та замінено 50 одиниць  даного обладнання.  
 Реалізація заходів даної  Програми,  щодо закупівлі та заміні даного 

обладнання дасть змогу забезпечити необхідну кількість та справність 

джерел протипожежного водопостачання для своєчасного оперативного 

реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає  в свою чергу  

уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків, просимо Вас  

виділити кошти в сумі 360 000,00 грн. на придбання та встановлення 

пожежних гідрантів в 2022-2024 роки. 
 

 

 

 

 

Начальник управління житлово – комунального  
господарства виконавчого комітету 
Лубенської міської ради                                                         Олександр КНЯЗЄВ 
Лубенського району 
Полтавської області               
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