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Баштанської міської ради на 2018-2021 роки 
 

Загальна частина  

 

Баштанська міська ланка територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Миколаївської області створена відповідно до  

розпорядження міського голови   від 13.04.2016 №42-г. 

Сили цивільного захисту міської ради підготовлено до виконання 

покладених на них завдань щодо зменшення ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій, забезпечення гарантованого рівня захисту населення 

і територій від їх наслідків, але рівень їх оснащення та забезпечення не 

відповідає вимогам. 

Стан техногенного навантаження на території міської ради  

ускладнюється наявністю 15 потенційно небезпечних об’єктів, з яких 6 – 

об’єкти підвищеної небезпеки. Ймовірні аварії на підприємстві 

„Укрхімтрансаміак” може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій 

державного та регіонального рівнів, при цьому у зону можливого хімічного 

зараження  може потрапити понад 80 відсотків населення, які практично не 

забезпечені засобами індивідуального захисту. Відсутня надійна сучасна 

система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.  

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 

захисту  Баштанської міської ради  не відповідає сучасним вимогам. Понад 

90 відсотків техніки, якою оснащено Баштанський районний відділ ГУ МНС 

України в Миколаївській області, експлуатується більш як 20 років. 

Наявність сучасних видів техніки та засобів оперативного реагування 

становить лише 30 відсотків, а індивідуального спорядження та засобів 

захисту – 20 відсотків від потреби.  

Щороку збільшується кількість пожеж та загиблих людей. Гасіння 

пожеж значно ускладнюється через відсутність підрозділів місцевої 

пожежної охорони та затримку з прибуттям до місця пожежі районного 

пожежно-рятувального підрозділу. З початку року в міській раді 

зареєстровано 86 пожеж, вогнем знищено матеріальних цінностей на суму 

більш як 2057,5 тис. гривень.  

Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з 

масовим перебуванням людей, в першу чергу лікувальних, навчальних 

закладів, де кошти на безпеку людей виділяються за залишковим принципом. 

 Не вживається ефективних заходів щодо поліпшення обстановки, 

пов’язаної з попередженням загибелі людей та їх захистом на воді.  
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        Мета Програми 

  

 Метою Програми є створення ефективних сил цивільного  захисту 

міської ради для забезпечення виконання покладених на них завдань щодо 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, досягнення 

гарантованого рівня захисту населення і територій міської ради від їх 

наслідків. 

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми 

 

Створення ефективних сил цивільного захисту вимагає виконання 

конкретних заходів і потребує їх відповідного фінансування за рахунок 

бюджетів усіх рівнів. 

На першому етапі (2018 рік) передбачається: 

-   проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів; 

- створення локальних систем виявлення загрози виникнення над-

звичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем 

оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених 

об’єктів у разі виникнення аварії; 

- утворення підрозділів місцевої пожежної охорони; 

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

об’єктах з масовим перебуванням людей; 

- облаштування місць масового відпочинку біля водних об’єктів та 

заборонених для купання місць згідно з вимогами наказу МНС України від   

3 грудня 2001 року №272.  

 

На  другому  етапі  (2019-2021 роки)  передбачається: 

- створення місцевого матеріального резерву; 

- придбання та встановлення сучасного обладнання, на пунктах 

управління в місцевих органах виконавчої влади; 

- накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від 

бойових отруйних речовин та небезпечних промислових хімічних речовин 

для забезпечення ними міських служб цивільного захисту, придбання 

приладів радіаційного та хімічного спостереження; 

- технічне переоснащення підрозділу оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту; 

- будівництво, ремонт пожежних депо, придбання та ремонт пожежних 

автомобілів для підрозділів місцевої пожежної охорони. 

 

                    

Завдання і заходи  

 

 Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 1.  

 

Очікувані результати, ефективність Програми  
 

Виконання Програми дасть змогу:  
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- забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту 

територій, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  

- підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та 

системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;  

- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти 

гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;  

- підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів 

цивільного захисту;  

- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих людей від 

надзвичайних ситуацій.   

 

Обсяги та джерела фінансування Програми 

  

Обсяг фінансування з міського бюджету – 2490.75 тис. грн.  

Обсяг фінансування Програми визначається під час складання проекту 

міського бюджету на відповідний рік, внесення змін до бюджету  у межах 

видатків, передбачених головним розпорядникам коштів, відповідальним за 

виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.  

Обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2 

(державний, міський бюджети, інші джерела не заборонені чинним 

законодавством). 

Паспорт міської цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Баштанської міської ради на 2018-2021 роки наведено у додатку 3. 
 

 

Начальник відділу, 

головний архітектор  

Баштанської ОТГ    Леонід  СИРИЦЯ 

 


