
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 липня  2016року                       № 89 

смт. Голованівськ 

Про районну програму 

цивільного захисту Голованівського  

району на 2016-2020 роки 

 

              Відповідно до   статті 19  Кодексу  цивільного  захисту  України, 

Стратегії розвитку  Кіровоградської  області  на період  до 2020 року,  

затвердженої рішенням обласної ради від 27.03.2015р. № 716, обласної 

програми цивільного захисту  Кіровоградської області на 2016- 2020 роки   та  

з  метою захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій 

техногенного та  природного  характеру, послідовного  зниження  ризику  їх 

виникнення, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від  

наслідків таких ситуацій, забезпечення  захисту  населення, навколишнього  

природного  середовища та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня 

протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації 

державної політики у сфері цивільного захисту, 

 

районна  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну програму цивільного захисту Голованівського 

району на 2016-2020 роки (далі - програма) (додається). 

 

          2. Районній державній адміністрації здійснювати координацію роботи, 

організацію виконання, контроль та аналіз виконання заходів, передбачених 

програмою. 

 

          3. Рекомендувати  районній  державній  адміністрації, територіальним 

органам  міністерств  і  відомств  України в районні, органам місцевого 

самоврядування та підприємствам забезпечити виконання програми 

відповідно до повноважень та встановлених термінів. 

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, 

зв’язку, екології, торгівлі, житлово-комунального господарства та 

регуляторної політики. 

 

 

           

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

районної програми 

цивільного захисту Голованівського  району на 2016-2020 роки  

 
1 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 23 вересня 2015 року № 

367-р «Про розробку регіональної програми 

цивільного захисту району на 2016 – 2020 роки» 

2 Ініціатор розроблення 

програми 

Голованівська районна державна адміністрація 

3 Розробник програми Управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості, інфраструктури та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації 

4 Співрозробники програми Структурні підрозділи районної державної 

адміністрації, сільські та селищні ради 

5 Відповідальний виконавець 

програми 

Управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості, інфраструктури та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації 

6 Головний розпорядник 

коштів місцевого бюджету  

Голованівська районна державна адміністрація 

7 Учасники програми Структурні підрозділи районної державної 

адміністрації, територіальні органи міністерств і 

відомств України,  зацікавлені підприємства, 

установи, організації, районний відділ Управління 

ДСНС України в Кіровоградській області,сільські та 

селищні ради  

8 

 

8.1. 

Терміни реалізації програми 2016-2020 роки 

Етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

2016-2020 роки 

9 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Районний, сільські та селищні   бюджети, не бюджетні 

джерела фінансування, що не заборонені законом 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, 

у тому числі: 

445  тис. гривень 

кошти державного бюджету - 

кошти обласного бюджету - 

кошти місцевого бюджету 340  тис. гривень 

кошти небюджетних джерел 105  тис. гривень 

11 Основні джерела 

фінансування програми 

Районний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти 

 

 

 



Затверджено 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 15 липня 2016року 

№ 89 

 

Районна програма 

цивільного захисту Голованівського  району на 2016-2020 роки  
 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма  
 

Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту 

України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, з метою 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективним 

виконання заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

На території  Голованівського району Кіровоградської області розташовано 

24 потенційно небезпечних об’єктів, які є об’єктами, що несуть загрозу 

життю і здоров’ю людей та довкіллю району. У наслідок високого рівня 

зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається 

тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій. 

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена 

тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються 

небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, 

буревіями, сильними опадами, градом, снігопадами, обледенінням.  

 Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 

захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення 

становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із 

забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості з причин відсутності 

підрозділів місцевої пожежної охорони.  

2. Визначення мети програми 

Метою регіональної програми є забезпечення державної політики щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, 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 в Голованівському районі та організаційних засад її 



функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних 

умов для відпочинку населення району, недопущення кількості загиблих під 

час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати 

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

               3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги 

та джерела фінансування строки та етапи виконання програми 

Досягнення вищезазначеної мети можливе на етапах при здійсненні 

впродовж 2016-2020 років комплексу заходів та засобів. 

Передбачається: 

- встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту району 

сучасних систем та засобів зв’язку і оповіщення, комп’ютерної та іншою 

оргтехніки, програмного забезпечення; 

- створення та накопичення районного матеріального резерву 

Голованівського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання 

та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру; 

- забезпечення населення і особового складу територіальних формувань 

засобами радіаційного та хімічного захисту; 

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення роботи районної комісії з ТЕБ та НС у зонах надзвичайних 

ситуацій,  

- забезпечення оперативних груп засобами радіаційного, хімічного захисту, 

оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою 

оргтехнікою,  

- технічне переоснащення підрозділів аварійно-рятувальних бригад (ланок) 

районних служб цивільного захисту.  

4.Обсяги та джерела фінансування  

Фінансування районної програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету, селищних та сільських бюджетів. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації регіональної 

програми становить 445 тис. гривень, з них  340 тис. гривень –  районного 



сільських та селищних  бюджетів, 105 тис. гривень -  інші джерела 

фінансування не заборонені чинним законодавством. 

Обсяг фінансування регіональної програми уточнюється щороку під час 

складання проекту бюджету району та місцевих бюджетів на відповідний рік. 

Таблиця  

Ресурсне забезпечення районної програми цивільного захисту 

Голованівського району Кіровоградської області на 2016-2020 роки* 

№ 

з/п 

Найменування 

основних заходів 

Джерела 

фінансування 

Усього по 

програмі, 

тис.грн. 

Пропозиції до фінансування за 

роками (тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УСЬОГО  

на реалізацію програми, 

у тому числі:  

Усього 445 95 95 85 90 80  

Державний 

бюджет 

- - - - - -  

Обласний 

бюджет 

- - - - - -  

Місцевий 

бюджет 

340 70 70 65 65 70  

Інші джерела 105 25 25 20 25 10  

1 Розвиток системи 

зв’язку, оповіщення 

та інформатизації 

цивільного захисту 

Голованівського  

району 

Усього 20 10 10    Створення 

автомати-зованої 

системи 

централізованого 

оповіщення 

населення на базі 

сучасних 

технологій 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет 10 5 5    

Інші джерела 10 5 5    

2 Модернізація 

пункту управління 

цивільного захисту 

району на мирний 

час і особливий 

період, його 

технічне оснащення 

оргтехнікою, ПЕОМ 

та їх програмним 

забезпеченням 

Усього 15    15   

Державний 

бюджет 

       

Обласний 

бюджет 

       

Місцевий бюджет        

Інші джерела     15   

3 Створення та 

накопичення 

районного 

матеріального 

резерву 

Голованівського 

району для 

виконання заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

ліквідацію наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

Усього 75 15 15 15 15 15 Щорічне 

поповнення 

матеріальних 

резервів 

відповідно до 

встановлених 

обсягів 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет 75 15 15 15 15 15 

Інші джерела       



характеру 

4 Забезпечення 

населення і 

особового складу 

територіальних 

формувань засобами 

радіаційного та 

хімічного захисту 

Усього 50 10 10 10 10 10 Населення даної 

кате-горії буде 

забезпечено 

засобами 

індивідуаль-ного 

захисту у повному 

обсязі 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет       

Інші джерела 50 10 10 10 10 10 

5 Здійснення 

організаційних та 

спеціальних заходів 

щодо запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

Усього 50 10 10 10 10 10  

Державний 

бюджет 

       

Обласний 

бюджет 

       

Місцевий бюджет 50 10 10 10 10 10  

Інші джерела        

6 Забезпечення 

роботи районної 

комісії з ТЕБ та НС 

у зонах 

надзвичайних 

ситуацій 

Усього        

Державний 

бюджет 

       

Обласний 

бюджет 

       

Місцевий бюджет        

Інші джерела        

7 Організація 

рятування людей на 

водних об’єктах 

Усього 25 5 5 5 5 5  

Державний 

бюджет 

       

Обласний 

бюджет 

       

Місцевий бюджет 25 5 5 5 5 5  

Інші джерела        

8 Утримання 

захисних споруд 

цивільного захисту 

Усього 50 10 10 10 10 10  

Державний 

бюджет 

       

Обласний 

бюджет 

       

Місцевий бюджет        

Інші джерела 50 10 10 10 10 10 Щорічно будуть 

проводитись 

навчання з 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

потенційно 

небезпечних 

об'єктах  

9 Виконання заходів, 

спрямованих на 

навчання керівних 

кадрів цивільного 

захисту 

Усього 25 5 5 5 5 5 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет 25 5 5 5 5 5 

Інші джерела       

10 Технічне 

переоснащення 

підрозділів 

оперативно-

рятувальних служб 

цивільного захисту 

Усього 50 10 10 10 10 10  

Державний 

бюджет 

       

Обласний 

бюджет 

       

Місцевий бюджет 20 10 10 10 10 10  

Інші джерела        

11 Перевірка стану 

гідротехнічних 

споруд , 

рибозахисних 

споруд та 

інженерних 

пристроїв 

Усього 25 5 5 5 5 5 Щорічно буде 

перевірено  

 гідро-технічних 

споруд 

рибозахисних 

споруд та 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет 25 5 5 5 5 5 



інженерних 

пристроїв 

Інші джерела        

12 Здійснення 

комплексу 

профілактичних 

заходів, 

моніторингу, 

проведення навчань 

з попередження та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

області та 

формування 

матеріальних 

запасів для 

проведення таких 

заходів 

Усього 50 10 10 10 10 10 Щорічно будуть 

проводитись 

навчання з 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

потенційно 

небезпечних 

об'єктах  

 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет 50 10 10 10 10 10 

Інші джерела       

12 Забезпечення 

населення, 

формувань 

цивільного захисту 

та спеціалізованих 

служб цивільного 

захисту засобами 

радіаційного та 

хімічного захисту 

Усього 50 10 10 10 10 10 Населення даної 

категорії буде 

забезпечено 

засобами 

індивідуального 

захисту у повному 

обсязі 

Державний 

бюджет 

      

Обласний 

бюджет 

      

Місцевий бюджет 50 10 10 10 10 10 

Інші джерела       

 

Розміри фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію районної  

програми цивільного захисту Голованівського району на 2016-2020 роки є 

орієнтовними і розглядаються та затверджуються щорічно при формуванні 

показників відповідних бюджетів на вказані роки   

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

району є: 

1) модернізації пункту управління  цивільного захисту району на мирний час 

і особливий період, його технічне обладнання, придбання та встановлення 

автономного джерела енергоживлення, оснащення комп’ютерною та іншою 

оргтехнікою з програмним забезпеченням. 

2) проведення налагоджувальних робіт на пункті управління із встановлення 

зв’язку з виконавчими комітетами сільських рад. 

3)проектування місцевої автоматизованої системи централізованого 

оповіщення населення. Придбання та проведення будівельно-монтажних 

робіт з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення 

району. 



4) щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних 

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення 

аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

5) забезпечення населення і особового складу територіальних формувань 

засобами радіаційного та хімічного захисту; 

6) здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

7) забезпечення роботи районної комісії з ПТЕБ та НС у зонах надзвичайних 

ситуацій, оснащення оперативних груп сучасними засобами зв’язку 

комп’ютерною та іншою оргтехнікою 

8) технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. 

6. Напрямки діяльності та заходи районної  програми цивільного 

захисту Голованівського  району на 2016-2020 роки  

Реалізація районної програми проводиться за такими основними напрямами: 

1) розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту Голованівського району на 2016-2020 роки ; 

2) модернізація пункту управління  цивільного захисту району на мирний час 

і особливий період, його технічне оснащення оргтехнікою, ПЕОМ та їх 

програмним забезпеченням Проведення реконструкції системи 

централізованого оповіщення населення; 

3) створення та накопичення районного матеріального резерву району для 

виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру; 

4) організація рятування людей на водних об’єктах; 

5) забезпечення особового складу територіальних невоєнізованих формувань 

засобами радіаційного та хімічного захисту; 

6) утримання захисних споруд цивільного захисту; 

7) транспортне та майнове забезпечення районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

8) виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам 

життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях; 



9) виконання заходів, спрямованих на навчання керівних кадрів цивільного 

захисту; 

10) здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

11) технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальних служб 

цивільного захисту. 

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів 

для виконання заходів по розвитку системи зв’язку, оповіщення 

та  інформатизації, створення та накопичення регіонального матеріального 

резерву району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

утримання захисних споруд цивільного захисту, транспортне та майнове 

забезпечення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій неможливе.  

7. Координація та контроль за ходом виконання районної  програми 

Здійснення заходів, визначених програмою цивільного захисту 

Голованіського  району Кіровоградської області, покладається на виконавців, 

визначених у програмі. 

Управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури 

та надання адміністративних послуг райдержадміністрації, яке забезпечує 

безпосередній контроль за здійсненням заходів регіональної програми. 

Виконавці, які зазначені у  програмі, раз на півріччя подають в управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації узагальнену інформацію про 

стан та результати її виконання.  

Управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури 

та надання адміністративних послуг райдержадміністрації проводить 

узагальнення поданої інформації та подає її управлінню з питань цивільного 

захисту.   

 За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року 

уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період. 

 

 


