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                                                              Проект 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

( двадцять четверта  сесія) 
        

РІШЕННЯ 
від  _______ 2018 року     № 
м.  Коломия 
 
Про цільову програму  
протипожежного захисту  
районних закладів освіти,  
охорони здоров’я та  
культури на 2019-2021 роки 
 

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу 
цивільного захисту України, рішення Івано-Франківської обласної ради від 
21.09.2018р. № 941-23/2018 «Про регіональну цільову програму протипожежного 
захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту 
на 2018-2021 роки», з метою забезпечення пожежної безпеки, обладнання будівель, 
приміщень і споруд закладів освіти, охорони здоров’я, культури системами 
протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від 
блискавки, пожежне спостереження тощо), а також проведення вогнезахисного 
оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд для забезпечення швидкого 
виявлення пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативній евакуації 
людей на ранній стадії виникнення пожежі, враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва,  інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності та будівництва районної ради від 02.11.2018 року , районна рада :  

вирішила: 
1. Затвердити цільову програму протипожежного захисту районних закладів 

освіти, охорони здоров’я та культури на 2019-2021 роки (далі – Програма), що 
додається. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити 
відповідні місцеві програми протипожежного захисту закладів освіти, охорони 
здоров’я та культури на 2019-2021 роки . 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г. Кравчук)  передбачати 
кошти на виконання зазначеної Програми під час складання районного бюджету на 
відповідний рік, виходячи з можливостей дохідної частини бюджету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва,  
інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 
будівництва (І.Бірчак). 

Голова районної ради               Роман Дячук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням сесії Коломийської 
районної ради  
від  «__»_______ 2018  року   
№ ____________ 

 
          Проект 
 
 

Цільова програма протипожежного захисту 
районних закладів освіти, охорони здоров’я  

та культури на 2019-2021 роки 
 
 

Замовник програми   Витвицький  
Андрій Зіновійович – 
завідувач сектору з питань 
цивільного захисту та 
надзвичайних  ситуацій 
управління економіки 
райдержадміністрації 

  
Керівник програми Печенюк 

Нестор Євгенович –  
перший заступник голови 
райдержадміністрації 
 

ПОГОДЖЕНО:  
  
Управління економіки 
райдержадміністрації 

Гранда  
Ольга Миколаївна 

  
Фінансове управління 
райдержадміністрації  

Кравчук  
Ганна Василівна 

  
Юридичний відділ апарату  
райдержадміністрації 

Панченко 
Ольга Романівна 
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ПАСПОРТ 

цільової програми протипожежного захисту районних закладів освіти, 
охорони здоров’я та культури на 2019-2021 роки 

 
1. Ініціатор розроблення                    
програми (замовник)                                               Районна державна адміністрація  

2. Розробники програми Сектор з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій управління 
економіки райдержадміністрації 

3. Термін реалізації програми 2019-2021 роки 
4. Етапи фінансування 
програми протягом 

 
2019-2021 роки 

5. Прогнозний обсяг 
фінансування програми 
(тис.грн.): 

 
 
4 623,45 

Прогнозний обсяг фінансування (тис.грн.) 
в т.ч. за джерелами фінансування Роки Всього Державний 

бюджет 
Обласний 
бюджет 

Районний 
бюджет 

Інші 
джерела 

2019-2021 4 623,45 - - 4 623,45 - 
в т. ч.   - -  - 
2019 1572,12 - - 1572,12 - 
2020 1553,02 - - 1553,02 - 
2021 1498,31 - - 1498,31 - 

6. Очікуваний результат 
виконання програми 

Здійснення заходів  Програми дасть змогу 
забезпечити належний рівень пожежної 
безпеки об’єктів з масовим перебуванням 
людей, зокрема закладів освіти, охорони 
здоров’я та культури, забезпечить своєчасне 
виявлення осередків загорянь, оповіщення про 
них людей та підрозділів пожежної охорони, а 
також зменшить економічні та матеріальні 
втрати від можливих пожеж.   

7. Термін проведення 
звітності 

Щорічно 
 

 
Замовник Програми: 
Сектор з питань цивільного захисту  
та надзвичайних ситуацій  
управління економіки  
райдержадміністрації                Андрій Витвицький 
 
Керівник Програми: 
Перший заступник голови 
райдержадміністрації              Нестор Печенюк 
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Обґрунтування доцільності розроблення цільової  програми 
протипожежного захисту районних закладів освіти, охорони здоров’я та 

культури на 2019-2021 роки 
 

І. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма 
Цільова програма протипожежного захисту районних закладів освіти, охорони 

здоров’я та культури на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 4 частини першої статті 
19 Кодексу цивільного захисту України та пункту 2.5 розділу ІІІ і пункту 1.1 розділу 
V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України  від 05.03.2015 року      № 252/26697, виконання п. 3 
розпорядження облдержадміністрації від 11.06.2018 року № 330 «Про схвалення 
проекту цільової програми протипожежного захисту обласних закладів освіти, 
охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки». 

Правовою підставою розроблення Програми є Кодекс цивільного захисту 
України, пункт 2.5 розділу ІІІ і пункту 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в 
Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 
року № 1417 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  від 05.03.2015 року 
№252/26697, виконання п. 3 розпорядження облдержадміністрації від 11.06.2018 року 
№ 330 «Про схвалення проекту цільової програми протипожежного захисту обласних 
закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2018-2021 
роки». 

За останні 5 років в районі сталося понад 1 тисячі пожеж, внаслідок яких 
загинуло більше 30 осіб та значна кількість людей отримала травми. 

Проблемним залишається питання забезпечення протипожежного захисту 
об’єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів освіти, охорони здоров’я 
та культури, що, у першу чергу, зумовлено відсутністю належного фінансування. У 
сфері забезпечення стану пожежної безпеки виділяються кошти лише на придбання 
первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та їх технічне обслуговування.    

Значна кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність 
підвищення ефективності охорони життя людей, що потребує посилення 
протипожежного захисту об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я та культури.  

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є обладнання будівель, приміщень та споруд районних 

закладів освіти, охорони здоров’я та культури системами протипожежного захисту 
(пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне 
спостереження тощо), а також проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних 
конструкцій будинків і споруд для забезпечення швидкого виявлення пожежі, 
повідомлення (оповіщення) про неї та оперативної евакуації людей на ранній стадії 
виникнення пожежі.   
 

ІІІ. Завдання Програми 
Основними завданнями Програми є: 
- встановлення або ремонт систем протипожежного захисту (пожежна 

сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження 
тощо) у будинках, приміщеннях та спорудах районних закладів освіти, охорони 
здоров’я та культури; 

- вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд 
районних закладів освіти, охорони здоров’я та культури. 
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ІV. Обсяги і джерела фінансування, 
строки та етапи виконання Програми 

Обсяги фінансування Програми складають 4623,45 тис. грн. та 
передбачаються щорічно за рахунок коштів районного бюджету, виходячи з 
можливостей його дохідної частини, а також інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством України. 

Виконання Програми передбачається здійснити у 3 етапи:  
І -2019 рік, ІІ – 2020 рік, ІІІ – 2021 рік. 
 

V. Результати, очікувані від виконання Програми 
Реалізація заходів цільової програми  протипожежного захисту районних 

закладів освіти, охорони здоров’я та культури на 2019-2021 роки дозволить: 
  підвищити  рівень пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, 

зокрема закладів освіти, охорони здоров’я та культури; 
  забезпечити своєчасне виявлення осередків загорань, оповіщення про них 

людей з метою їх евакуації та підрозділів пожежної охорони; 
   зменшити економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж. 

 
VІ. Координація діяльності та контроль за ходом 

 виконання Програми 
Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, 

покладається на сектор з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій 
управління економіки райдержадміністрації (далі – сектор), керівників бюджетних 
установ району. 

Сектор виступає головним відповідальним виконавцем та щоквартально, до 
15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає звіт про хід виконання 
Програми управлінню економіки райдержадміністрації. 

 
 
Співвиконавцям Програми – головним розпорядникам коштів надавати 

інформацію сектору з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій 
управління економіки райдержадміністрації до 05 числа наступного місяця за 
звітним. 

Контроль за виконанням Програми здійснює районна рада. 
 
 
Замовник Програми: 
Сектор з питань цивільного захисту  
та надзвичайних ситуацій  
управління економіки  
райдержадміністрації                Андрій Витвицький 
 
 
Керівник Програми: 
 
Перший заступник голови 
райдержадміністрації                Нестор Печенюк 
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Додаток до цільової програми протипожежного 
захисту закладів освіти, охорони здоров’я та 
культури на 2019-2021 роки   

 
Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування програми протипожежного захисту 

районних закладів освіти, охорони здоров’я та культури на 2019-2021 роки 
 

Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 
в т.ч. за джерелами № 

з/п Найменування заходу Виконавці Термін 
виконання Роки Всього Обласний 

бюджет 
Районний 
бюджет 

Інші 
джерела 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2019-

2021рр.  
в т.ч. 

175,0 - 175,0 - 

2019 84,0 - 84,0 - 
2020 68,0 - 68,0 - 

1 
Обладнання закладів  
освіти системами  
протипожежного захисту 

Управління освіти, 
молоді та спорту 

райдержадміністрації 
2019-2021 

2021 23,0 - 23,0 - 

Обладнання 
системами 

протипожежного 
захисту 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

37,9 - 37,9 - 

2019 37,9 - 37,9 - 

2020 - - - - 

2 Ремонт систем протипожежного 
захисту закладів освіти 

Управління освіти, 
молоді та спорту 

райдержадміністрації 
2019-2021 

2021 - - - - 

Виконання ремонту 
систем 

протипожежного 
захисту 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

192,0 - 192,0 - 

2019 72,0 - 72,0 - 

2020 65,0 - 65,0 - 

3 Вогнезахисне просочення дерев’яних 
конструкцій закладів освіти 

Управління освіти, 
молоді та спорту 

райдержадміністрації 
2019-2021 

2021 55,0 - 55,0 - 

Здійснення 
вогнезахисного 
просочення 
дерев’яних 
конструкцій 
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Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 

в т.ч. за джерелами № 
з/п Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання Роки Всього Обласний 
бюджет 

Районний 
бюджет 

Інші 
джерела 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2019-

2021рр.  
в т.ч. 

786,31 - 786,31 - 

2019 298,1 - 298,1 - 
2020 288,0 - 288,0 - 

4 
Обладнання закладів охорони 
здоров’я системами  
протипожежного захисту 

Адміністрація 
Центральної районної 

лікарні 
2019-2021 

2021 200,21 - 200,21 - 

Обладнання 
системами 

протипожежного 
захисту 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

432,24 - 432,24 - 

2019 180,12 - 180,12 - 
2020 132,02 - 132,02 - 

5 
Вогнезахисне просочення дерев’яних 
конструкцій закладів охорони 
здоров’я 

Адміністрація 
Центральної районної 

лікарні 
2019-2021 

2021 120,1 - 120,1 - 

Здійснення 
вогнезахисного 
просочення 
дерев’яних 
конструкцій 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

1200,0 - 1200,0 - 

2019 400,0 - 400,0 - 

2020 400,0 - 400,0 - 
6 

Обладнання закладів охорони 
здоров’я Комунального 
некомерційного підприємства 
«Коломийський районний центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Коломийської районної 
ради системами  
протипожежного захисту 

Адміністрація 
Комунального 
некомерційного 
підприємства 

«Коломийський 
районний центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

Коломийської 
районної ради 

2019-2021 

2021 400,0 - 400,0 - 

Обладнання 
системами 

протипожежного 
захисту 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

600,0 - 600,0 - 

2019 200,0 - 200,0 - 

7 
Вогнезахисне просочення дерев’яних 
конструкцій закладів охорони 
здоров’я Комунального 
некомерційного підприємства 
«Коломийський районний центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Коломийської районної 

Адміністрація 
Комунального 
некомерційного 
підприємства 

«Коломийський 
районний центр 
первинної медико-

2019-2021 

2020 200,0 - 200,0 - 

Здійснення 
вогнезахисного 
просочення 
дерев’яних 
конструкцій 
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Програмні обсяги фінансування, тис. грн. 

в т.ч. за джерелами № 
з/п Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання Роки Всього Обласний 
бюджет 

Районний 
бюджет 

Інші 
джерела 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ради санітарної допомоги» 

Коломийської 
районної ради 

2021 200,0 - 200,0 - 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

450,0 - 450,0 - 

2019 100,0 - 100,0 - 
2020 150,0 - 150,0 - 

8 
Обладнання закладів  
культури  системами  
протипожежного захисту 

Відділ культури 
райдержадміністрації 2019-2021 

2021 200,0 - 200,0 - 

Обладнання 
системами 

протипожежного 
захисту 

2019-
2021рр.  
в т.ч. 

750,0 - 750,0 - 

2019 200,0 - 200,0 - 
2020 250,0 - 250,0 - 

9 Вогнезахисне просочення дерев’яних 
конструкцій закладів культури 

Відділ культури 
райдержадміністрації 2019-2021 

2021 300,0 - 300,0 - 

Здійснення 
вогнезахисного 
просочення 
дерев’яних 
конструкцій 

Разом за Програмою 4 623,45 - 4 623,45 -  
 
Замовник Програми: 
 
Сектор з питань цивільного захисту 
та надзвичайних ситуацій 
управління економіки 
райдержадміністрації                                                                                                                                        Андрій Витвицький 
 
Керівник Програми: 
 
Перший заступник голови 
райдержадміністрації                   Нестор Печенюк 


