
                                                                                                                                                                        
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження Програми 

захисту населення і  територій    

від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню,  

розвитку  та удосконалення   

цивільного   захисту населення 

на 2021-2025 роки в новій 

редакції 

 

 

З метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення i 

захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення оперативного 

реагування та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, для ліквідації їх наслідків, удосконалення готовності 

Лубенської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Полтавської області, підвищення готовності та 

вдосконалення підготовки органів управління і сил цивільного захисту до дій за 

призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий 

період, на виконання Кодексу цивільного захисту України, Бюджетного 

кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити  Програму захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, розвитку та удосконалення цивільного 

захисту населення на 2021-2025 роки в новій редакції (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

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

передбачити, з урахуванням  реальних можливостей, кошти на виконання 

заходів Програми.  

3. Визнати рішення Лубенської міської ради Полтавської області від 

15.10.2020 року «Про затвердження Програми захисту населення і  територій    



від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,  розвитку  та 

удосконалення   цивільного   захисту населення на 2021-2025 роки» таким, що 

втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва О.А. та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення міської ради від 18.02.2021 р. 

«Про затвердження Програми захисту населення і  територій  від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,  розвитку  та 

удосконалення   цивільного   захисту населення на 2021-2025 роки» в 

новій редакції 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 Проект рішення розроблений завідувачем сектору з питань надзвичайних 

ситуацій виконкому Лубенської міськради  на підставі Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, 

спрямований на створення умов для комплексного вирішення завдань які 

стосуються цивільного захисту населення та територій. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 Метою прийняття рішення є створення необхідних умов для ефективної 

реалізації завдань цивільного захисту, забезпечення відповідного рівня 

готовності сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій, 

створення належних умов праці особового складу пожежно-рятувального 

підрозділу та забезпечення його безпечної роботи  під час гасіння пожеж, 

ліквідації надзвичайних ситуацій (далі - НС) та їх наслідків, рятування людей і 

евакуації матеріальних і культурних цінностей.  

3. Правові аспекти 

 Правовою підставою для прийняття рішення є Кодекс цивільного 

захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанова 

КМУ №11 від 09.01.2014 року «Про затвердження положення про єдину 

державну систему цивільного захисту». 

 

4. Джерела фінансування 

 Кошти місцевого бюджету, кошти добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не 

заборонених законодавством джерел. 

 

5. Позиція зацікавлених органів 

 Проект рішення не стосується інших органів. 

6. Громадське обговорення 

 Рішення не потребує громадського обговорення. 



7. Прогноз результатів 

 Прийняття рішення значно підвищить рівень функціонування місцевої 

підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації (небезпечні події) техногенного та природного 

характеру,  створить дієві умови щодо реалізації державної політики у сферах 

діяльності, які спрямовані на максимально можливе, системне та економічно 

обґрунтоване зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій) та їх наслідків на населення, об'єкти господарювання та 

довкілля, зменшення загиблих на пожежах, зменшення матеріальних збитків, 

здійснення належного виконання дій за призначенням, забезпечення 

належного захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного 

середовища, а також дозволить зменшити втрати бюджету на компенсацію 

відшкодування збитків населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних 

ситуацій (небезпечних подій). 

 

Завідувач сектору з питань надзвичайних  

ситуацій виконкому Лубенської міськради                                 Олег МІЩЕНКО 



 

Додаток 1 

до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми захисту населення і  територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,  розвитку  та 

удосконалення   цивільного  захисту населення на 2021-2025 роки в новій редакції 

 
№ 

з/п 
Назва напряму  

діяльності  

(пріоритетні  

завдання) 

Перелік заходів  

Програми 
Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела  

фінансування 
Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому  

числі: 

Очікуваний  

результат 

2
0
2
1
 р

. 

2
0
2
2
 р

. 

2
0
2
3
 р

. 

2
0
2
4
 р

. 

2
0
2
5
 р

. 

І. Забезпечення ефективного функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

 
1.  Створення 

(реконструкція) та 

підтримання у 

постійній готовності 

місцевої системи 

централізованого 

оповіщення про загрозу 

або виникнення 

надзвичайних ситуацій, 

здійснення її 

модернізації та 

забезпечення 

функціонування 

1. Визначення 

технічних умов щодо 

роботи системи 

оповіщення за 

погодженням з 

територіальними 

органами ДСНС. 

Виготовлення 

комплекту технічної 

документації на 

виконання робіт 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури  

виконкому 

Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

виконкому 

Лубенської міськради 

 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1.Модернізація 

місцевої системи 

централізова-

ного оповіщення 

цивільного 

захисту   

2. Своєчасне 

доведення 

сигналів та 

інформації з 

питань 

цивільного 

захисту до 

підприємств, 

установ, 

організацій і 

населення 

2. Створення, 

реконструкція 

місцевої системи 

централізованого 

оповіщення, в тому 

числі: 

- придбання 

обладнання для 

створення, 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури  

виконкому 

Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 250,0 300,0 300,0 



реконструкції  

системи 

централізованого 

оповіщення 

населення; 

- монтажні  та 

пусконалагоджуваль-

ні роботи системи 

централізованого 

оповіщення 

населення; 

- прийняття в 

експлуатацію 

системи оповіщення 

 

виконкому 

Лубенської міськради 

 

3. Забезпечення 

своєчасного повного 

та якісного 

експлуатаційно-

технічного 

обслуговування 

апаратури та інших 

технічних засобів 

оповіщення і зв’язку. 

Відновлення 

працездатності 

обладнання, яке 

вийшло з ладу. 

Поповнення рахунків 

SIM-карт мобільного 

зв’язку 

автоматизованого 

робочого місця для 

оповіщення 

посадових осіб 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури  

виконкому 

Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

виконкому 

Лубенської міськради 

 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

25,0 30,0 30,0 35,0 50,0 

4. Впровадження 

системи СМС 

оповіщення про 

виникнення 

надзвичайної ситуації 

(небезпечної події) 

(оплата послуг 

зв’язку) 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, сектор з 

питань надзвичайних 

ситуацій виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



2 Технічне 

переоснащення, 

дооснащення та 

укріплення 

матеріально-технічної 

бази пожежно-

рятувальної частини    

м. Лубни (18 ДПРЧ 

3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській 

області) для 

розширення її 

можливостей з 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

(небезпечні події) та 

надання допомоги 

населенню в 

нестандартних 

ситуаціях 

1. Придбання пально-

мастильних матеріалів 

2021-2025 

роки 
Виконком Лубенської 

міськради , 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

350,0 350,0 400,0 450,0 450,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення  

2. Придбання засобів 

захисту органів 

дихання від дії 

шкідливих 

небезпечних речовин 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради , 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

3. Придбання аварійно-

рятувального 

обладнання, пожежно-

технічного 

спорядження, 

форменого 

(спеціального) одягу та 

взуття особовому 

складу 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради , 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Придбання шин, 

запчастин та агрегатів 

для ремонту пожежних 

автомобілів 18 ДПРЧ  

3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Полтавській 

області, ДПРП 18 

ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській області 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради , 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

3 Створення, 

забезпечення розвитку 

та укріплення 

матеріально - технічної  

бази підрозділів  

місцевої пожежної 

охорони в  

населених пунктах, у 

яких відсутні  

підрозділи ДСНС 

Створення підрозділів 

місцевої пожежної 

охорони 

2021-2025 

роки 

Лубенська міська 

рада, виконком 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 Забезпечення 

пожежної 

безпеки на 

території 

громади 



4  Поповнення місцевого 

матеріального резерву 

для попередження  

виникнення та  

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій) 

 

Придбання 

матеріальних 

цінностей. 

Накопичення та 

організація зберігання 

матеріального резерву 

(оплата за придбання 

будівельних і пально-

мастильних матеріалів, 

лікарських засобів та 

виробів медичного 

призначення, засобів 

забезпечення аварійно-

рятувальних робіт, 

пожежогасіння та 

обігріву, радіаційного, 

хімічного та 

біологічного захисту, 

насосного обладнання, 

речового майна та ін. і 

їх зберігання). 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

500,0 550,0 550,0 550,0 600,0 Попередження 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) та їх 

ліквідація 

ІІ. Заходи з пожежної та техногенної безпеки 

5 Здійснення 

організаційних та 

спеціальних заходів 

щодо запобігання 

виникнення пожеж, 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій) 

техногенного та 

природного характеру   

(стихійних лих, 

катастроф, пандемій, 

панзоотій тощо) 

 

1. Здійснення заходів 

щодо поетапного 

ремонту вуличних 

пожежних гідрантів. 

(ремонт та заміна 

існуючих, придбання та 

встановлення нових 

пожежних гідрантів) 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

господарства,  

управління охорони 

здоров’я, управління 

освіти, управління 

соціального захисту 

населення, 

управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської 

міськради, КП 

«Лубни-водоканал», 

СКП «Сяйво», 

заклади освіти, 

охорони здоров’я, 

соціального захисту 

населення, культури 

Місцевий 

бюджет, інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Підвищення 

рівня готовності 

до ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) 

техногенного 

характеру 



  2.Здійснення заходів 

щодо поетапного 

ремонту 

протипожежних 

водойм  

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

господарства, 

управління охорони 

здоров’я, управління 

освіти, управління 

соціального захисту 

населення, 

управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської 

міськради, КП 

«Лубни-водоканал», 

СКП «Сяйво», 

заклади освіти, 

охорони здоров’я, 

соціального захисту, 

культури,  КП 

«Лубенська лікарня 

інтенсивного 

лікування» 

Лубенської міської 

ради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

350,0 350,0 350,0 350,0 400,0  

3. Здійснення заходів 

щодо поетапного 

придбання, 

виготовлення та 

встановлення 

покажчиків 

розташування 

пожежних гідрантів 

(пожежних водойм) на 

території населених 

пункту Лубенської 

територіальної громади 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури , 

управління житлово- 

комунального 

господарства  

виконкому 

Лубенської 

міськради, заклади 

освіти, охорони 

здоров’я, соціального 

захисту населення, 

культури 

 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

 

 



4. Обладнання 

водонапірних веж 

пристроями для 

забору води 

пожежними 

автомобілями. 

Встановлення 

пожежних гідрантів 

біля водонапірних 

веж 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури , 

управління житлово- 

комунального 

господарства  

виконкому 

Лубенської 

міськради, заклади 

освіти, охорони 

здоров’я, соціального 

захисту населення, 

культури, КП 

«Лубни-водоканал»,  

СКП «Сяйво» 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

90,0 90,0 100,0 100,0 150,0 Забезпечення 

належного 

пожежогасіння 

та підвищення 

рівня готовності 

до ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) 

техногенного 

характеру 

5. Обладнання пірсів на 

природних водоймах 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури , 

управління житлово- 

комунального 

господарства  

виконкому 

Лубенської міськради 

 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Забезпечення 

належного 

пожежогасіння 

та підвищення 

рівня готовності 

до ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) 

техногенного 

характеру  

6. Забезпечення 

виконання заходів з 

запобігання 

розповсюдженню 

епідемій, епізоотій 

(встановлення 

карантинних постів, 

встановлення 

дезбарєрів,  проведення 

дезінфекції транспорту 

та територій та ін..) 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури , 

управління житлово- 

комунального 

господарства  

виконкому 

Лубенської 

міськради, заклади 

охорони здоров’я, 

комунальні 

підприємства 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Забезпечення 

безперебійного 

пожежогасіння 

по всій території 

Лубенської 

територіальної 

громади 

 



6 Попередження та 

ліквідація пожеж в 

лісових угіддях, на 

луках, болотах, 

торф’яниках та 

екосистемах  

1.Виділення пально-

мастильних матеріалів 

та придбання запасних 

частин до 

транспортних засобів. 

2021-2025 

роки 
Виконком Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

господарства  

виконкому 

Лубенської 

міськради, СКП 

«Сяйво», комунальні 

підприємства, 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Забезпечення 

належного 

пожежогасіння 

та підвищення 

рівня готовності 

до ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) 

техногенного 

характеру 

2.Забезпечення 

харчування осіб, які 

безпосередньо задіяні 

на ліквідацію НС(НП). 

2021-2025 

роки 
Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі, 

управління житлово- 

комунального 

господарства 

виконкому 

Лубенської 

міськради, СКП 

«Сяйво», комунальні 

підприємства, 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші 

незаборонені 

законодавством 

джерела 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Забезпечення 

належного 

пожежогасіння 

та підвищення 

рівня готовності 

до ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) 

техногенного 

характеру 

7 Проведення аварійно-

рятувальних робіт під 

час ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій) 

Виділення, придбання 

пально-мастильних 

матеріалів 

2021-2025 

роки 
Виконком Лубенської 

міськради, управління 

житлово- 

комунального 

господарства  

виконкому 

Лубенської 

міськради,  

комунальні 

підприємства, 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у 

Полтавській області 

 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Підвищення 

рівня готовності 

до ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

(небезпечних 

подій) 



8 Реагування на 

фактивиявлення на 

території Лубенської 

територіальної громади 

шкідливих 

(небезпечних) речовин, 

які не мають 

конкретного власника 

1. Фінансування 

заходів пов'язаних з 

визначенням кількості 

невідомих речовин 

(відходів), їх фізико-

хімічних і токсичних 

властивостей; 

збирання, затарювання 

або знешкодження 

(дегазація, дезактивація 

тощо) речовин, їх 

транспортування до 

місця утилізації 

(видалення, 

захоронения) їх 

утилізації (видалення, 

захоронения), 

проведення (за 

потреби) контрольного 

аналізу води, повітря, 

грунту після вивезення 

речовин (відходів). 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління  

житлово- 

комунального 

господарства 

виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення  

2. Фінансування 

заходів щодо 

обстежень, проведення 

експертизи, 

забезпечення охорони, 

перевезення, 

тимчасового 

зберігання, утилізації 

та ліквідації наслідків 

хімічного та 

радіоактивного 

забруднення територій 

Лубенської міської 

ради (Лубенської 

територіальної 

громади) 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління  

житлово- 

комунального 

господарства 

виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

9 Розмінування та 

знешкодження 

вибухонебезпечних 

предметів 

Організація робіт із 

знешкодження 

вибухонебезпечних 

предметів (застарілих 

боєприпасів) 

2021-2025 

роки 
Виконком Лубенської 

міськради  
Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

25,0 30,0 30,0 40,0 50,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення  



10 Проведення заходів із 

запобігання та  

попередження  

виникнення  

надзвичайних  

ситуацій (небезпечних 

подій), проведення  

агітаційної 

роз’яснювальної  

роботи  

1. Виготовлення та 

придбання агітаційних 

матеріалів. 

2. Фінансування 

заходів з 

просвітницької 

діяльності серед 

учнівської молоді 

позашкільної освіти у 

сфері цивільного 

захисту та пожежної 

безпеки (проведення 

змагань, вікторин, 

фестивалів та інших 

заходів серед дітей з 

питань цивільного 

захисту та пожежної 

безпеки 

2021-2025 

роки 
Виконком Лубенської 

міськради, 

Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській області, 

управління освіти 

виконкому 

Лубенської міськради 
 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 Попередження 

виникнення 

пожеж і інших 

небезпечних 

подій та загибелі 

людей на них 

11 Аварійно-рятувальне 

обслуговування 

територій Лубенської 

територіальної громади 

Укладення договорів 

між виконкомом 

Лубенської міськради 

та 3 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у 

Полтавській області 

на аварійно-

рятувальне 

обслуговування 

територій Лубенської 

територіальної 

громади 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, 3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській області  

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

130,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Забезпечення  

належного  

виконання дій за 

призначенням 

12 Відшкодування 

матеріальних збитків 

населенню, понесених 

в результаті 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

та небезпечних подій 

на території 

Лубенської 

територіальної громади 

Виплата одноразової 

грошової допомоги 

населенню, яке 

постраждало в 

результаті 

надзвичайних 

ситуацій та 

небезпечних подій 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

соціального захисту 

населення виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Відновлення 

пошкодженого 

майна населення 

ІІІ. Пропагування серед населення правил безпечної життєдіяльності, навчання населення правилам пожежної безпеки та діям в надзвичайних ситуаціях 
13 Організація роботи 

консультаційних 

пунктів з питань 

1. Фінансування 

заходів з розвитку та 

удосконалення учбово-

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, Лубенське 

комунальне житлово- 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Придбання 

наочної агітації, 

навчальних 



цивільного захисту на 

території Лубенської 

міської ради 

(Лубенської 

територіальної 

громади) 

матеріальної бази 

консультаційних 

пунктів з питань 

цивільного захисту. 

2. Придбання 

необхідного 

обладнання. 

експлуатаційне 

управління, сектор з 

питань надзвичайних 

ситуацій виконкому 

Лубенської міськради 

заборонені 

законодавством 

джерела 

посібників, 

довідників з 

питань 

цивільного 

захисту, безпеки 

життєдіяльності 

14 Проведення  

агітаційної 

роз’яснювальної  

роботи 

1. Розробка та випуск 

інформаційної 

продукції з питань 

цивільного захисту, 

пожежної безпеки та 

безпечної 

життєдіяльності 

(листівок, брошур, 

буклетів та інших 

наочних матеріалів) 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, 

Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській області 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела  

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Підвищення 

рівня обізнаності 

населення щодо 

запобігання 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій та 

небезпечних 

подій 

2. Виготовлення та 

розміщення на 

території Лубенської 

територіальної громади 

соціальної реклами з 

питань безпеки 

життєдіяльності (біг-

бордів, сіті-лайтів, 

банерів то - що) 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, 

Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській області, 

відділ з питань 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, 

сектор з питань 

надзвичайних 

ситуацій виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

15 Проведення зборів- 

серед учнівської 

молоді з питань 

пожежної безпеки та 

цивільного захисту 

1. Проведення зборів-

змагань серед 

учнівської молоді. 

2. Проведення 

щорічного 

Всеукраїнського 

фестивалю дружин 

юних пожежників-

рятувальників 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, 

Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у 

Полтавській області, 

управління освіти 

виконкому 

Лубенської міської 

ради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Здобуття 

учнівською 

молоддю навиків 

у сферах 

пожежної 

безпеки та 

цивільного 

захисту 

IV. Заходи з забезпечення цивільного захисту населення 

16 Забезпечення заходів 

по попередженню 

загибелі населення при 

1.Поетапне приведення 

у готовність захисних 

споруд цивільного 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

комунального майна 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Підвищення 

рівня 

готовності 



виникненні 

надзвичайних ситуацій 

техногенного 

характеру 

захисту (ЗС ЦЗ) 

комунальної форми 

власності відповідно до 

вимог нормативних 

документів: 

 

а) капітальний та (або) 

поточний ремонт: 

- будівельних 

конструкцій; 

- спеціального 

обладнання; 

 

б) відновлення (заміна) 

застарілого, зношеного 

або непридатного до 

використання: 

- спеціального 

обладнання; 

- обладнання систем 

вентиляції, опалення, 

водопостачання та 

каналізації; 

- електротехнічного 

обладнання та засобів 

освітлення; 

- засобів зв'язку та 

освітлення; 

 

в) укомплектування 

приміщень ЗС ЦЗ 

необхідним 

оснащенням, майном, 

медикаментами і 

лікарськими засобами, 

встановлення та 

обслуговування 

охоронної, пожежної 

сигналізації 

 

г) проведення технічної 

інвентаризації 

захисних споруд 

цивільного захисту 

 

та земельних 

відносин, управління 

освіти, управління 

охорони здоров’я, 

управління 

соціального захисту 

населення, 

управління культури і 

мистецтв  виконкому 

Лубенської 

міськради, керівники 

суб’єктів 

господарєвання - 

балансоутримувачі 

захисних споруд 

цивільного захисту, 

БТІ 

заборонені 

законодавством 

джерела 

засобів 

колективного 

захисту 

населення до 

використання в 

умовах 

надзвичайних 

ситуацій 



ґ) виготовлення 

технічної документації 

на захисні споруди, як 

об’єкти нерухомого 

майна та формування 

інвентарних справ. 

 

д) проведення 

обстеження захисних 

споруд як об’єктів 

нерухомого майна та 

формування 

інвентарних справ 

пов’язаних з 

проведенням технічної 

інвентаризації. 

 

е) уточнення та 

оновлення облікових 

документів на захисні 

споруди, внесення змін 

до електронної бази 

даних. 

 

  2. Організація та 

здійснення заходів з 

пристосування 

найпростіших укриттів 

(підвалів) житлових 

будинків, 

загальноосвітніх та 

дошкільних 

навчальних закладів, 

медичних закладів, а 

також споруд 

подвійного 

призначення до потреб 

осіб з інвалідністю 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, Лубенське 

комунальне житлово- 

експлуатаційне 

управління, 

управління житлово- 

комунального 

господарства 

виконкому 

Лубенської 

міськради, житлові 

кооперативи; 

об'єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, заклади 

освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

соціального захисту  

 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Підвищення 

рівня 

готовності 

засобів 

колективного 

захисту 

населення до 

використання в 

умовах 

надзвичайних 

ситуацій 



3. Здійснення 

матеріального 

забезпечення заходів 

щодо приведення у 

відповідність до 

чинного законодавства 

запасного пункту 

управління 

(проведення 

капітального 

(поточного) ремонту, 

комплектування 

спеціальним 

обладнанням, засобами 

зв'язку тощо). 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

600,0 300,0 300,0 200,0 100,0 Забезпечення 

стійкості, 

надійності і 

безперервності 

управління 

силами 

цивільного 

захисту у 

цілодобовому 

режимі 

4. Здійснення заходів 

щодо забезпечення 

засобами 

індивідуального 

захисту, приладами 

радіаційного та 

хімічного контролю 

(розвідки): 

 

- складу органів 

управління (місцева, 

комісія з питань ТЕБ і 

НС, штаб з ліквідації 

надзвичайної ситуації); 

 

- сил цивільного 

захисту місцевої ланки 

територіальної 

підсистеми єдиної 

державної системи 

цивільного захисту; 

 

- пунктів санітарної 

обробки людей та 

знезараження одягу, 

створених на базі 

медичних закладів; 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, керівники 

комунальних 

підприємств та 

установ 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Зниження 

шкідливого 

впливу 

небезпечних 

хімічних 

речовин при 

виникненні 

надзвичайних 

ситуацій 



- позаштатної 

розрахунково-

аналітичної групи для 

роботи на пункті 

управління; 

 

- постів радіаційного та 

хімічного 

спостереження; 

 

- пунктів для  

проведення спеціальної 

обробки обладнання, 

майна і транспортних 

засобів, 

спеціалізованих 

формувань зі 

знезаражування вулиць 

та шляхів 

 

  5. Підготовка об'єктів 

безпечного розміщення 

(безпечних районів) до 

прийому 

евакуйованого з 

небезпечних зон 

(районів) населення у 

разі загрози або 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій), в 

тому числі й осіб з 

інвалідністю 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

освіти, культури 

виконкому 

Лубенської 

міськради, заклади 

освіти, культури 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення та 

недопущення 

значних 

матеріальних 

збитків 

6. Проведення 

евакуаційних заходів 

(оплата послуг 

транспортного 

забезпечення 

евакуаційних заходів) у 

разі виникнення 

надзвичайної ситуації 

(небезпечної події)  

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

освіти, відділ  

економічного 

розвитку  і торгівлі 

виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення та 

евакуація його 

в безпечні 

райони 



7. Забезпечення  

непрацюючого 

населення, що мешкає 

в зонах прогнозованого 

ураження в разі аварій 

на хімічно-небезпечних 

обектах  засобами 

індивідуального 

захисту. 

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Захист 

непрацюючого 

населення, яке 

проживає в зоні 

прогнозованого 

хімічного 

забруднення  

8. Харчування : 

- евакуйованого 

населення ) у разі 

виникнення 

надзвичайної ситуації 

(небезпечної події); 

- фахівців залучених до 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій).  

 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі 

виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення  

17 Забезпечення медичних 

працівників засобами 

індивідуального 

захисту під час 

пандемій та епідемій 

інфекційних хвороб 

1. Придбання 

сертифікованих засобів 

індивідуального 

захисту для медичних 

працівників 

2021-2025 

роки 

Управління охорони 

здоров’я виконкому 

Лубенської 

міськради, заклади 

охорони здоров’я 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

825,0 825,0 825,0 825,0 825,0 Забезпечення 

безперебійного 

надання 

медичної 

допомоги під 

час пандемій та 

епідемій 

інфекційних 

хвороб 

 



18 Підвищення рівня 

захисту населення і 

території області від 

надзвичайних ситуацій 

1. Створення й 

оснащення місцевої 

системи спостереження 

та контролю за 

масштабами та 

наслідками аварій на 

радіаційно й хімічно 

небезпечних об’єктах, 

та радіаційного 

моніторингу територій 

Лубенської 

територіальної громади 

2. Створення 

централізованих постів 

управління та 

обладнання 

стаціонарних точок 

контролю 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури, 

управління  житлово- 

комунального 

господарства, сектор 

з питань 

надзвичайних 

ситуацій виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Зменшення 

чисельності 

постраждалих 

та рівня 

матеріальних 

збитків на 15% 

у разі 

виникнення 

аварій 

радіаційно й 

хімічно 

небезпечних 

об’єктах 

19 Обладнання 

пересувного пункту 

управління 

Закупка: 

1. Пневмокаркасної 

палатки. 

2. Газового нагрівача 

повітря 20кВт з 

терморукавами. 

3.Гібрид 

бензиногазового 

генератору 5,5 кВт. 
4. Столів розкладних  

(22 од.) 

5. Стільців розкладних 

(62 од.).  

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, сектор з 

питань надзвичайних 

ситуацій виконкому 

Лубенської міськради  

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Створення  та 

облаштування 

пересувного 

пункту 

управління 

20 Обстеження ділянок 

території Лубенської 

територіальної громади 

з проявами 

небезпечних 

геологічних процесів 

(зсуви, карсти тощо) 

1. Залучення 

спеціалізованих 

установи для 

обстеження 

зсувних 

(зсувонебезпечних) 

ділянок на території 

Лубенської 

територіальної 

громади. 

2. Будівництво 

протизсувних, 

протиобвальних 

споруд, а також 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури, 

управління  житлово- 

комунального 

господарства 

виконкому 

Лубенської 

міськради, 

комунальні 

підприємства, 

спеціалізовані 

підприємства, 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення. 



проведення заходів, 

направлених на 

усунення та зниження 

до допустимого впливу 

зсуву ґрунту на 

території Лубенської 

територіальної 

громади. 

3. Проведення заходів 

щодо запобігання 

виникнення, ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій (небезпечних 

подій), які можуть 

виникнути (виникли) в 

результаті дії 

зсувонебезпечних 

процесів на території 

Лубенської 

територіальної громади 

установи, організації  

21 Здійснення заходів 

щодо виконання 

правил та норм 

пожежної безпеки в 

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних 

навчальних закладах, 

закладах охорони 

здоров'я, культури та 

соціального захисту 

населення комунальної 

форми власності 

1. Встановлення 

автоматичної пожежної 

сигналізації; 

забезпечення 

первинними засобами 

пожежогасіння; 

обробка дерев'яних 

конструкцій (в тому 

числі горищних 

приміщень) 

вогнезахисним 

розчином тощо. 

2. Створення та 

забезпечення 

функціонування 

об'єктових систем 

оповіщення на об'єктах 

з масовим 

перебуванням людей. 

2021-2025 

роки 

Виконком Лубенської 

міськради, управління 

охорони здоров’я, 

управління освіти, 

управління культури і 

мистецтв, управління 

соціального захисту 

виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий 

бюджет, 

інші не 

заборонені 

законодавством 

джерела 

8000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 Підвищення 

рівня захисту 

населення. 

 

Завідувач сектору  з питань надзвичайних  

ситуацій виконкому Лубенської міськради                                                                 Олег МІЩЕНКО 

 



Додаток 

до рішення п’ятої сесії Лубенської  

міської ради восьмого скликання від 

18.02.2021 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Програма 

 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, розвитку та удосконалення цивільного захисту населення  

на 2021-2025 роки в новій редакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПАСПОРТ  

Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, розвитку та удосконалення цивільного захисту 

населення на 2021-2025 роки в новій редакції 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Сектор з питань надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської міськради  

2 Назва розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Кодекс Цивільного захисту України від 

02.10.2012 № 5403-VІ; Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 № 11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту» 

3 Розробники Програми Сектор з питань надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської міськради, 3 

державний пожежно-рятувальний загін 

Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області 

4 Співрозробники Програми Структурні підрозділи виконкому 

Лубенської міськради, Лубенський РВ 

Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області 

5 Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконком Лубенської міськради 

Лубенського району Полтавської 

області, 3 державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській 

області, сектор з питань надзвичайних 

ситуацій виконкому Лубенської 

міськради 

6 Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

7 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет, інші не заборонені 

законодавством джерела 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

 

121 515,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 



  

 

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України 

найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має 

конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій здійснюється на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля, і 

безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці та є однією 

з найважливіших функцій виконкому Лубенської міськради.  

Особливості фізико-географічних умов на території Лубенської 

територіальної громади, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з 

небезпечними видами виробництва, значної кількості транспортних 

комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду та рівень 

соціально-економічного розвитку в цілому створюють постійно високий рівень 

техногенної і природної небезпеки. 

На території Лубенської територіальної громади можливе виникнення 

широкого спектру надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру.  

Техногенна небезпека обумовлена, насамперед, високою концентрацією 

промислових підприємств, більшість з яких віднесена до категорії потенційно 

небезпечних об'єктів та об’єктів підвищеної небезпеки. При цьому значна 

кількість таких об'єктів розташована в безпосередній близькості від житлових 

кварталів.  

Потенційна небезпека техногенних аварій швидко зростає під впливом 

збільшення рівня зношеності основних фондів, рівня концентрації 

промисловості на окремих територіях Лубенської територіальної громади, 

ступеня складності великих технічних систем. Тому безпека населення 

Лубенської територіальної громади, середовища його проживання стає 

найважливішою характеристикою якості життя. Аналіз місця і ролі потенційно 

небезпечних виробництв в господарському комплексі Лубенської 

територіальної громади показує, що вони інтегровані в загальну структуру 

економіки, прямо чи опосередковано пов’язані з усіма видами антропогенної 

діяльності і їх неможливо виключити із сфери виробництва. 

Найбільш серйозну небезпеку являють собою хімічно небезпечні об’єкти, 

на яких використовуються аміак, вибухопожежонебезпечні об’єкти.  

Станом на 01.01.2021 на території Лубенської територіальної громади 

налічується 15 об’єктів підвищеної небезпеки та 52 потенційно небезпечних 

об’єктів (зареєстрованих) та 9 потенційно небезпечних об’єктів (які підлягають 

паспортизації).  

Значну загрозу для життя і здоров'я людей, об'єктів економіки та 

навколишнього природного середовища також становлять пожежі.  

Так в 2020 році на території населених пунктів, що ввійшли до Лубенської 

територіальної громади за інформацією Лубенського районного відділу ГУ 

ДСНС України у Полтавській області виникло 237 пожеж з них 136 загоряння 

сухої трави і сміття на відкритій території, 79 в житловому секторі. 

 



  

На пожежах загинуло 5 та травмовано 4 особи. За 2021 рік уже 

виникло 8 пожеж, з них 7 пожежі в житловому секторі.  

Загальний прямий збиток від пожеж у 2020 році склав – 3622242 грн., 

побічний – 16641700 грн.   

Вищеописане вимагає вжиття невідкладних заходів щодо поліпшення 

стану протипожежного захисту, в першу чергу, об'єктів соціального 

призначення (заклади освіти, лікувальні установи тощо).  

Негативно впливає на рівень протипожежного захисту окремих об'єктів та 

території Лубенської територіальної громади в цілому значна кількість 

несправних джерел протипожежного водопостачання. За останніми 

результатами обстеження їхнього технічного стану з 101 пожежного гідранту в 

непрацездатному стані перебувають 27 одиниць (26,7% від загальної кількості), 

з 65 пожежних водойм в непрацездатному стані перебувають 7 одиниць (10,7% 

від загальної кількості), з 116 водонапірних веж в непрацездатному стані 

перебувають 35 одиниць (30,1% від загальної кількості). 

Відсутність або несправність джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території Лубенської територіальної громади та на об'єктах 

призводить до необхідності залучення додаткових сил і засобів, збільшення 

масштабів пожеж, часу і витрат на їх ліквідацію, а також збитків від них.  

Природна небезпека на території Лубенської територіальної громади 

обумовлена, головним чином, можливістю виникнення різноманітних 

метеорологічних надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), пов'язаних з 

сильним вітром, сніговими заметами, сильною ожеледдю, водопіллям, 

спалахами інфекційних хвороб тощо.  

Складна в геологічному відношенні будова ґрунтів є причиною розвитку 

таких небезпечних екзогенно-геологічних процесів, як зсуви. Досить розвинуто 

підтоплення ґрунтовими водами.  

Також уваги потребує  приведення до рівня сучасних вимог матеріально-

технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміни та 

модернізації техніки та спорядження, які перебувають на озброєнні підрозділів 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та 

добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань, а також 

інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту. 

Гарантований Державою захист громадян в захисних спорудах цивільного 

захисту на території Лубенської територіальної громади на теперішній час у 

повному обсязі реалізований бути не може, через їх недостатність та занепад 

існуючого фонду захисних споруд. Основною причиною цього є відсутність 

фінансування заходів з підтримання в належному технічному стані наявних 

захисних споруд, їх реконструкції та будівництва нових.   

Переважна більшість місць відпочинку громадян біля водних об’єктів 

мають стихійний характер, при цьому основна частка потерпілих зареєстрована 

саме на них. Зазначені місця постійними або сезонними рятувальними постами 

не обладнані.  

Першочерговими заходами щодо запобігання виникненню та своєчасного 

реагування на виникнення надзвичайних ситуацій є оповіщення населення. 

 

 



  

 

Існуюча система централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій побудована, після Другої світової війни, за 

командно-сигнальним принципом та орієнтована на доведення сигналів 

оповіщення в особливий період. 

Крім доведення зазначених сигналів, дана система повинна також 

здійснювати своєчасне і достовірне доведення повідомлень про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, 

сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання і населення та інформування 

про фактичну обстановку і вжиті заходи. 

На сьогодні система централізованого оповіщення не враховує новітні 

інформаційно-телекомунікаційні технології та зміни, що відбулися в Україні, 

морально та фізично застаріла, вже багаторазово відпрацювала свій ресурс, 

потребує значних зусиль технічного персоналу для підтримання її в 

працездатному стані, обладнання та телекомунікаційні мережі ПАТ 

«Укртелеком» постійно виходять з ладу та розкрадаються. 

Процеси оптимізації, що відбуваються в підприємствах ПАТ 

«Укртелеком», скорочення чисельності персоналу, чергових змін значно 

ускладнюють проведення технічного обслуговування апаратури оповіщення, 

контролю за проходженням сигналів і повідомлень цивільного захисту. 

Таким чином, існує проблема, а саме, існуюча система централізованого 

оповіщення неспроможна забезпечити виконання покладених на неї завдань та 

потребує розвитку і технічної модернізації з урахуванням новітніх 

інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін.  

Окрім того, відбулись і відбуваються зміни в чинному законодавстві, яким 

в тому числі визначаються основні засади у сфері організації оповіщення 

цивільного захисту. З’явився новий клас систем оповіщення - місцева 

автоматизована система централізованого оповіщення «Сигнал – М». 

Утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за 

призначенням даної системи оповіщення покладена на місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.  
Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, рятування 

людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при користуванні 

водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на 

надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних коштів з бюджету. Без 

належного фінансування зазначених заходів унеможливлюється організація 

цивільного захисту населення і територій Лубенської територіальної громади. 

 

ІІ. Мета Програми 
Основною метою розроблення цієї Програми є реалізація заходів 

державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, їх 

наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту 

суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та 

подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення 

системи забезпечення техногенної і природної безпеки та організаційних засад 

її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази пожежно-рятувальних 



  

підрозділів, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних 

ситуацій та  небезпечних подій, що дозволить у повному обсязі виконати 

завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.  

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного та природного 

характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від 

наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього 

природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, 

об’єктів з масовим перебуванням людей та відкритих територій Лубенської 

територіальної громади від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту 

та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту населення і своєчасного 

оповіщення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. 
 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, строки 

виконання Програми 

Розв'язання проблеми забезпечення цивільного захисту населення та 

територій Лубенської територіальної громади полягає у комплексному 

поетапному вирішенні питань удосконалення організації управління місцевою 

ланкою територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного 

захисту Полтавської області та удосконалення матеріально-технічної та 

ресурсної бази.  

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є 

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту шляхом здійснення 

першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій з використанням ресурсів Лубенської територіальної громади, 

суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених законодавством 

спрямованих на: 

- розвиток місцевої ланки територіальної підсистеми як єдиної державної 

системи цивільного захисту на основі єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; 

- здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, в тому числі на 

об’єктах з масовим перебуванням людей, покращення стану протипожежного 

водопостачання та під’їзних шляхів; 

- проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та створення 

на них локальних систем раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення персоналу зазначених 

об’єктів у разі виникнення аварії та населення у зонах можливого ураження; 

- проведення інвентаризації та контролю за використанням захисних 

споруд цивільного захисту; 

- вжиття заходів щодо проведення ремонту та утримання в належному 

стані захисних споруд цивільного захисту; 

- проведення обстеження територій на наявність вибухонебезпечних 

предметів, що залишилися від попередніх війн, та їх знешкодження; 

- удосконалення організаційно-штатної структури пожежно-рятувальних 

та рятувальних підрозділів; 



  

- приведення кількості та штатної чисельності підрозділів комунальних 

аварійних та рятувальних сил у відповідність до розмірів зони відповідальності; 

- створення підрозділів місцевої пожежної охорони та їх належного 

матеріально-технічного забезпечення; 

- технічного оснащення пожежно-рятувальних та рятувальних підрозділів 

сучасним рятувальним обладнанням, у тому числі засобами порятунку людей та 

надання їм першої невідкладної допомоги; 

- придбання спеціальної техніки та обладнання; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної, пропагандистської роботи 

серед населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених 

верств населення; 

- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів 

цивільного захисту; 

- створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи 

централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення 

функціонування; 

- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами 

зору та слуху формі; 

- забезпечення вимог щодо облаштування та функціонування місць 

масового відпочинку населення та воді та зниження кількості нещасних 

випадків на водних об’єктах, обстеженням та очищенням від сторонніх 

предметів дна водойм, які використовуються як рекреаційні зони; 

- забезпечення виконання аварійно-рятувальною службою заходів з 

запобігання та реагування при  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

подій, стихійних лих, нещасних випадках на воді та проведенні технічних 

робіт; 

- покращення стану техногенної безпеки, здійсненням контролю комісією 

з питань ТЕБ і НС за станом забезпечення техногенної та екологічної  безпеки 

на території Лубенської територіальної громади; 

- покращення стану проведення роботи щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення 

ефективності превентивних заходів, прогнозування надзвичайних ситуацій, 

оперативності реагування на них; 

- покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи 

рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення пожежної безпеки ; 

- придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та їх наслідків, проведенню 

невідкладних відновлювальних робіт згідно з Номенклатурою та обсягами 

матеріального резерву; 

- накопичення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру; 

- скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій та подій із 

забезпеченням аварійно-рятувальних служб засобами  захисту  органів дихання 



  

та спеціального оснащення, засобами індивідуального захисту та аварійного 

зв’язку,  сучасними плавзасобами, водолазним майном, спецавтотранспортом, 

медичним оснащенням та іншим обладнанням; 

- забезпечення територіальних формувань цивільного захисту та 

населення засобами радіаційного та хімічного захисту; 

- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного 

захисту, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій та в 

особливий період; 

- аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів, підприємств, установ на 

території Лубенської територіальної громади. 

- забезпечення матеріально-технічної бази сучасного зразка; 

- адаптація міжнародних стандартів безпеки на воді; 

- проведення акцій для дітей та превентивних масових заходів. 

Безпека населення в надзвичайних ситуаціях повинна забезпечуватися: 

- зниженням вірогідності виникнення можливих масштабів природних, 

техногенних, екологічних і воєнних надзвичайних ситуацій; 

- локалізацією, блокуванням, заглушенням, скороченням часу існування, 

масштабів і послабленням дії факторів ураження та джерел надзвичайних 

ситуацій; 

- зниженням небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях 

шляхом пред'явлення і реалізації спеціальних вимог до розселення людей, 

раціонального розміщення потенційно небезпечних та інших виробництв, 

транспортних та інших техногенних небезпечних і життєво-важливих об'єктів і 

комунікацій.  

 Виконання заходів Програми розраховане на 2021-2025 роки. 

 

IV. Завдання Програми і результативні показники 

Завданнями Програми є: 

- вдосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного 

захисту; 

- забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації 

(події) техногенного та природного характеру; 

- забезпечення сучасного рівня пожежної та техногенної безпеки; 

- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) 

на водних об’єктах; 

- забезпечення належного рівня оснащеності 3 державного пожежно-

рятувального загону Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області по наданню допомоги населенню; 

- створення системи моніторингу, прогнозування і запобігання 

надзвичайним ситуаціям (небезпечним подіям); 

- створення матеріальних резервів для запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків; 

- створення локальних систем виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, локальних систем 

оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів 

у разі виникнення аварії; 



  

- забезпечення утримання, збереження та розвитку фонду 

захисних споруд цивільного захисту; 

- запровадження ефективного організаційно-фінансового механізму 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та захисту населення і 

територій від їх наслідків. 

В результаті виконання Програми прогнозується значне підвищення рівня 

функціонування Лубенської місцевої ланки територіальної підсистеми Єдиної 

державної системи цивільного захисту Полтавської області.  

Внаслідок цього будуть створені дієві умови щодо реалізації державної 

політики у сферах діяльності, які спрямовані на максимально можливе, 

системне та економічно обґрунтоване зменшення негативного впливу 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) та їх наслідків на населення, 

об'єкти господарювання та довкілля, зниження кількості надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій), зменшення загиблих на пожежах на 70 %, зменшення 

матеріальних збитків на 50 %, здійснення належного виконання дій за 

призначенням, забезпечення належного захисту життя та здоров’я населення та 

навколишнього природного середовища, покращення матеріально - технічного 

забезпечення підпорядкованих підрозділів аварійно-рятувальної служб, 

поліпшення рівня та якісних показників підготовки та інформування населення 

щодо правильних дій при виникненні надзвичайних ситуацій (небезпечних 

подій) дозволить істотно зменшити втрати населення, особливо в гострий 

період розвитку надзвичайних ситуацій (реалізація цього напрямку також 

дозволить зменшити втрати бюджету на компенсацію відшкодування збитків 

населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій (небезпечних 

подій). 

 

V. Напрями діяльності і заходи Програми 

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за виконанням 

Програми розроблено перелік напрямів діяльності та заходів Програми 

(додаток 1 Програми). 

 
VІ. Ресурсне забезпечення Програми 

Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання 

Програми у цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел 

фінансування, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, наведені у 

додатках 1 та 2 Програми. 

Обсяги фінансування Програми можуть щорічно уточнюватися при 

ухваленні рішення про місцевий бюджет. 

 

VIІ. Очікувані результати виконання Програми  

Результатом виконання Програми має стати: 

- підвищення ефективності захисту населення і територій, запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зменшення негативного впливу 

надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення реального та ефективного функціонування Лубенської 

місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 



  

цивільного захисту Полтавської області та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими 

витратами; 

- за результатами здійснення заходів Комплексної програми в кінці 

кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період. 

 

VIІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником 

коштів місцевого бюджету є виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

Координацію дій щодо виконання Програми здійснює виконавчий 

комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та 3 

державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, який щорічно 

готує та надає до виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області узагальнену інформацію про стан фінансування 

Програми. 

 

 

Секретар міської ради                                                        Маргарита КОМАРОВА 

 



 
 

 

Додаток 2 

до Програми 
 

 

Фінансове забезпечення  

Програми захисту населення і  територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню,  розвитку  та удосконалення   цивільного   

захисту населення на 2021-2025 роки в новій редакції 

 
 

Обсяг коштів, необхідний 
для реалізації Програми 

 

Сума, тис.грн. Разом, 

тис.грн. 

2021  

рік 

2022  

рік 

2023 

 рік 

2024  

рік 

2025  

рік 

Всього, у тому числі: кошти 
міського бюджету, кошти 
державного бюджету, кошти 
інших джерел 

23795,0 24320,0 24430,0 24445,0 24525,0 121515,0 

 

 

 

Завідувач сектору з питань надзвичайних  

ситуацій виконкому Лубенської міськради                               Олег МІЩЕНКО 
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