
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

II сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  1 9 - 2 / 2 1  
 

30 березня 2021 р.                                                  м. Чернівці 

 

Про затвердження Регіональної програми  

розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування  

на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області 

на 2021 - 2023 роки 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання рішення VI сесії V скликання 

обласної ради від 03.08.2006 №80-6/06 «Про порядок формування, 

фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм» 

та з метою підвищення ефективності заходів, спрямованих на розвиток 

цивільного захисту, забезпечення реалізації державної політики щодо 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від 

їх наслідків, пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в Чернівецькій області, розглянувши схвалену та подану обласною 

державною адміністрацією «Регіональну програму розвитку цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки», враховуючи 

висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього 

середовища, природокористування, паливно-енергетичного комплексу та 

надзвичайних ситуацій від 05.02.2021 №1/3, обласна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Регіональну програму розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки (далі - Програма), що 

додається. 



2. Встановити, що обсяг видатків обласного бюджету на виконання 

заходів Програми визначається щорічно рішенням сесії обласної ради про 

обласний бюджет на відповідний рік, виходячи з бюджетних можливостей. 

3. Врахувати, що координацію робіт, пов’язаних з виконанням 

Програми, та функцію головного розпорядника коштів здійснює управління 

цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови Чернівецької обласної державної адміністрації (Роман СКИГАР) та 

постійну комісію обласної ради з питань охорони навколишнього середовища, 

природокористування, паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних 

ситуацій (Ярослав БАРТОШ). 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олексій БОЙКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Додаток 1 
 

ЗАГАЛЬНА   ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення 

пожежної безпеки та запобігання і реагування  

на надзвичайні ситуації  в Чернівецькій області 

 на 2021-2023 роки 
 

1. Ініціатори розроблення 

Програми 

Управління цивільного захисту 

населення Чернівецької 

обласної державної 

адміністрації 
   

 

2. 

 

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа виконавчої 

влади про розроблення 

Програми 

 

Розпорядження Чернівецької 

обласної державної адміністрації 

від 04.06.2014   № 248-р «Про 

затвердження Положення про 

управління цивільного захисту 

населення Чернівецької обласної 

державної адміністрації» 

(підпункт 17  пункту 5);  

рішення XXXVI сесії VII 

скликання Чернівецької обласної 

ради  від 04.02.2020 № 1-36/20 

«Про Стратегію розвитку 

Чернівецької області на період 

до 2027 року» 
 

 

3. Розробник Програми  
 

Управління цивільного захисту 

населення  Чернівецької 

обласної державної 

адміністрації 
 

4. Відповідальні 

виконавці Програми 

 

Управління цивільного захисту 

населення  Чернівецької 

обласної державної 

адміністрації 
 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних  

ситуацій у Чернівецькій області 
 

Басейнове управління водних 

ресурсів річок Прут та Сірет  
 

5. Учасники Програми 
  

Управління цивільного захисту 

населення  Чернівецької 

обласної державної 
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адміністрації; 
 

Управління Державної служби 

України з надзвичайних  

ситуацій у Чернівецькій області 
 

Басейнове управління водних 

ресурсів річок Прут та Сірет  
 

 

 

6. Термін реалізації 

Програми 

Протягом 3 років 

(2021 - 2023 роки) 
 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь                       

у виконанні програми 

Обласний бюджет 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми 

(тис. грн.) 

 

 

21980,0 

в тому числі 

бюджетних коштів: 

 

8.1. обласного бюджету                   21980,0 

9. Основне джерело 

фінансування Програми 

Обласний бюджет 

 

 

Керуючий справами обласної ради                       Микола Борець 
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2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки 

населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості пожеж та 

кількості надзвичайних ситуацій, які наносять шкоду населенню і територіям, 

збитків громадам та народногосподарському комплексу.  

Цифри вперті факти, які говорять самі за себе. Так, зокрема,                            

за останні три роки в області виникло:  

- у 2017 році 878 пожеж, з яких 107 - пов’язані зі спалюванням сухої 

трави. Прямі збитки складають  308,4 тис. грн; 

- у 2018 році 1028 пожеж, з яких 140 - пов’язані зі спалюванням сухої 

трави. Прямі збитки складають  10,9 тис. грн; 

- у 2019 році 1290 пожеж, з яких 387 - пов’язані зі спалюванням сухої 

трави. Прямі збитки складають  173,3 тис. грн; 
 

Внаслідок дії різноманітних факторів на пожежах загинуло: 39 осіб у 

2017 році, з яких 4 - діти, 30 осіб у 2018 році, з яких 2 - діти та 34 у 2019 році, з 

яких 0 дітей.  
 

З метою підвищення рівня бойової готовності та своєчасного реагування 

на сьогодні в області створено 91 місцевих пожежних команд до чергування в 

яких залучено 275 працівників та 77 одиниць пожежної і пристосованої техніки 

для цілей пожежогасіння. Із них на бойовому чергуванні перебувають 77 

пожежні команди, в решти автомобілі - на ремонті. Дані команди утримуються 

за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також дольової участі населення. 

За цими сухими відомостями стоїть спільна кропітка робота місцевих 

органів влади та пожежно-рятувальних підрозділів Управління Державної 

служби України з надзвичайних  ситуацій у Чернівецькій області. 

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання в місті 

Чернівцях та населених пунктах області. Слід відмітити, що від наявності 

необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання 

залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні 

ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних матеріальних 

збитків. Відсутність справних джерел протипожежного водопостачання 

призводить до того, що понад 25% пожеж ліквідовується із залученням 

додаткових сил  та засобів.  

 Проблемним питанням залишається стан пожежної безпеки об’єктів 

підвищеної поверховості, підприємств та установ, що фінансуються з бюджетів 

різного рівня, зокрема, лікувальних установ та установ соціального захисту 

населення, навчальних закладів і підпорядкованих їм гуртожитків, об’єктів 

літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

При нещасних випадках та гострих захворюваннях несвоєчасне або 

низькоякісне надання екстреної медичної допомоги може бути причиною 

втрати здоров'я чи смерті людини. У разі виникнення таких надзвичайних 

ситуацій виникають умови, коли життя та здоров’я людей залежать від 

оперативності залучення служб цивільного захисту, що вимагає використання 

оперативної, мобільної техніки в тому числі авіаційної і водоплавної. 
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Також, актуальним питанням є забезпечення постійної готовності до 

використання за призначенням регіональної системи централізованого 

оповіщення та її технічний стан. Апаратура оповіщення потребує заміни на 

більш сучасну, виготовлену з використанням новітніх технологій.                             

З впровадженням сучасних цифрових систем передачі інформації, 

використання застарілих аналогових систем апаратури оповіщення за 

попередніми принципами стає все важчим із кожним роком. 

Актуальним  питанням  для області є захист населення, земельних  угідь і  

господарських  об’єктів  від  шкідливої  дії  паводкових вод.  Кліматичні  умови  

області  щорічно  спричиняють формування декількох руйнівних паводків з 

підйомом води на річках впродовж 1-2 діб на 2-3 і більше метрів. Паводки 

призводять до розмиву берегів, затоплення земельних угідь і населених 

пунктів. Вздовж основних річок Прута, Черемошу, Сирету внаслідок 

паводкової ситуації під загрозою затоплення і руйнування  знаходяться 73 

населених пункти з можливою площею під водою 20 кв.км,  на якій  проживає 

близько 40 тис. чол. Враховуючи аналогічне становище  на малих річках, під 

негативним впливом паводків знаходиться 370 кв.км території, на якій 

розташовані 156 населених пунктів з кількістю жителів в 136 тис. чоловік.     
 

Фізико-географічні умови Чернівецької області сприятливі для розвитку 

туризму, у зв'язку з чим можливе виникнення надзвичайних ситуацій та подій в 

гірських лісових масивах області, пов’язаних зі зникненням людей, 

виникненням лісових пожеж. Розвиток екстремальних видів спорту та 

збільшення потоку туристів зумовлює необхідність забезпечення певних вимог 

до їх захисту та безпеки, які відповідали б міжнародним стандартам.  
 

 Не менш важливим є питання створення та накопичення регіонального 

матеріального резерву, резерву пально-мастильних матеріалів для здійснення 

моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події 

техногенного і природного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. У порівнянні з іншими областями України матеріальний резерв 

Чернівецької області на низькому рівні. 

 Недостатнє державне фінансування створює ряд проблем аварійно та 

пожежно-рятувальним підрозділам у виконанні завдань за призначенням, що 

вимагає вжиття організаційних, фінансових та інженерно-технічних заходів як з 

боку центральних так і з боку місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування.  

 Протягом останніх років в Чернівецькій області спостерігається 

ускладнення кліматичних умов що призводять до повені і паводків. 

 Враховуючи, що кожна з розглянутих вище проблем вимагає необхідного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань щодо 

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій, а також щодо 

оперативного реагування у разі їх виникнення, на думку розробників може бути 

досягнуто лише у рамках цієї Програми.   
 

 

3. Мета Програми 
 

Метою Програми є: 
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- забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від 

їх наслідків; 

- забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил 

та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення 

пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 
  

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем, строки та етапи  

виконання Програми 
 

 Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2021- 

2023 років комплексу заходів спрямованих на:  

- 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; 

- технічного оснащення пожежно-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;  

        - покращення реагування аварійно-рятувальних служб, стану роботи 

рятувальників та оповіщення людей у разі виявлення надзвичайних ситуацій. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

 

 Головні завдання Регіональної програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023 роки спрямовані на розвиток 

цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації, вдосконалення і підтримку аварійно-рятувальної 

служби, створення правових, організаційно-економічних умов для їх розвитку, 

формування механізму регулювання та координації, які б сприяли: 

 - забезпеченню належного рівня безпеки населення і захисту територій 

Чернівецької області, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  
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- підвищенню ефективності функціонування сил цивільного захисту та 

системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;  

- зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж  та 

досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;  

-  зменшенню кількості постраждалого населення та загиблих людей від 

надзвичайних ситуацій; 

 -  організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення 

надзвичайних ситуацій та пожеж ; 

 - рятуванню людей, проведенню пожежно-рятувальних,  аварійно-

рятувальних, гірничо-рятувальних, водолазно-рятувальних, технічних  робіт та 

інших заходів; 

- підвищенню рівня готовності пожежно-рятувальних підрозділів та 

аварійно-рятувальних служб. 

 Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і 

території Чернівецької області, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій 

та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-

рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки 

надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, 

терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати 

навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і 

небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.  

 Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб 

об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного 

дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази буде 

забезпечено повний обсяг заходів по  реагуванню і попередженню 

надзвичайних ситуацій та подій на території Чернівецької області, оповіщенню 

людей, зниженню нещасних випадків та створенню безпечних умов для 

відпочинку громадян. 

   

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Відповідальним виконавцем програми є Управління  цивільного захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації.  Виконавці – 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернівецькій області та Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та 

Сірет - до 20 січня наступного за звітним року надають відповідальному 

виконавцеві інформацію про хід реалізації Програми згідно з Додатком 4 

«Заходи з реалізації Регіональної програми розвитку цивільного захисту, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023 роки».  

 У разі необхідності виконавці  до 20 січня наступного за звітним роком  

надають профільним комісіям Чернівецької обласної ради, до компетенції яких 

віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру,  інформацію про хід реалізації 

Програми  згідно  з  Додатком  4  «Заходи  з  реалізації  Регіональної                       
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програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації  в Чернівецькій області на 

2021-2023 роки».  

Забезпечення координації та організації заходів щодо реалізації Програми 

здійснює управління цивільного захисту населення обласної державної 

адміністрації, яке щороку до 1 березня подає обласній раді та Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації звіт про хід виконання 

Програми згідно додатку № 5 Порядку формування, фінансування і 

моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого  

рішенням  Чернівецької  обласної  ради VI сесії V скликання від 03.08.2006                          

№ 80-6/06.  

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                    Микола Борець 
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Додаток  2 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної 

безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації          

в Чернівецькій області на 2021-2023 роки 

 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

 

Роки  виконання  

 

Всього витрат на 

виконання 

Програми  
 

2021 2022 2023 2021 – 2023 рр. 

1 2 3 4 5 

 

Обсяг ресурсів 

всього, в т.ч.: 

 

7410,0 7090,0 7480,0 21980,0 

обласний бюджет 

 
7410,0 7090,0 7480,0 21980,0 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                          Микола БОРЕЦЬ 



 

Додаток 3                  

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ  

Регіональної програми розвитку цивільного захисту, системи аварійно-рятувального обслуговування, 

забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області  

на 2021-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок 

Програми 

(найгірший 

показник за 

останні п’ять 

років) 

2021 2022 2023 Всього за період 

дії 

Програми 

(найкращий  

прогнозований 

показник)  

 

1.Показники продукту Програми 
 

1. 

Кількість придбаних 

матеріальних цінностей для 

оснащення пожежно та 

аварійно-рятувальних 

підрозділів для проведення 

аварійно-рятувальних 

робіт 
 

одиниця 0 327 357 388 1072 

  2. 

Кількість придбаних 

матеріальних цінностей 

для запобігання та 

реагування на загрозу 

виникнення та на 

надзвичайні ситуації 

пов’язані з паводками та 

повінню 

одиниця 0 100 100 100 300 

3

3. 

     Кількість придбаних 

матеріальних цінностей 

для   накопичення 

регіонального 

матеріального резерву 
 

 

 
  одиниця 

 

 

150 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

250 

 

 

650 
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№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок 

Програми 

(найгірший 

показник за 

останні п’ять 

років) 

2021 2022 2023 Всього за період 

дії 

Програми 

(найкращий  

прогнозований 

показник)  

   4. 

Кількість виїздів 

оперативного автомобіля на 

місце виникнення подій та 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру 

 

одиниця 205 218 228 236 682 

  

5. 

Кількість придбаних 

комплектуючих засобів 

системи оповіщення 
 

 
   одиниця 

 

     0 

 

        15 

 

         15 

 

      15 

 

45 

 

 

6. 

Кількість придбаних 

матеріальних цінностей для 

забезпечення постійної 

готовності пунктів 

управління 
 

одиниця 0 17 20 26 63 

2. Показники ефективності Програми 

1.   

Середня вартість 

матеріальних цінностей для 

оснащення пожежно та 

аварійно-рятувальних 

підрозділів для проведення 

аварійно-рятувальних  

робіт 
 

грн./ 

одиницю 

 

0 8562 8683 8763 8669 

2.   

Середня вартість 

матеріальних цінностей для 

запобігання та реагування 

на загрозу виникнення та на 

грн./ 

одиницю 

 

0 

 

10000 

 

10000 

 

10000 

 

10000 
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№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок 

Програми 

(найгірший 

показник за 

останні п’ять 

років) 

2021 2022 2023 Всього за період 

дії 

Програми 

(найкращий  

прогнозований 

показник)  

надзвичайні ситуації 

пов’язані з паводками та 

повінню 
 

 3. 

 

Середня вартість 

матеріальних цінностей для 

накопичення регіонального 

матеріального резерву 

 

грн./ 

одиницю 

 

3000 

 

3500 

 

3750 

 

3200 

 
3483 

 

 4. 

Середня вартість одного 

виїзду оперативного 

автомобіля 
 

грн./ 

одиницю 

 

244 229 219 212 220 

 5. 

Середня вартість 

комплектуючих засобів 

системи оповіщення 
 

грн./ 

одиницю 
0 66667 66667 66667 66667 

 6. 

Середня вартість  

матеріальних цінностей для 

забезпечення постійної 

готовності пунктів 

управління 

 

 

грн./ 

одиницю 
0 20000 17500 13400 16967 

3. Показники якості Програми 
 

1. 

Відсоток забезпечення 

оснащенням пожежно та 

аварійно-рятувальних 

підрозділів спеціальною 

% 0 80 80 80 80 
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№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок 

Програми 

(найгірший 

показник за 

останні п’ять 

років) 

2021 2022 2023 Всього за період 

дії 

Програми 

(найкращий  

прогнозований 

показник)  

технікою, обладнанням, 

спорядженням для 

проведення аварійно-

рятувальних робіт 

 

2 

Відсоток забезпечення 

матеріальними цінностями 

для проведення робіт з 

попередження та 

своєчасного реагування на 

надзвичайні ситуації та 

наслідки надзвичайних 

ситуацій пов’язаних зі 

шкідливою дією води на 

берегоукріплюючі споруди 

 

% 0 100 100 100 100 

3. 

Відсоток забезпечення 

матеріальними цінностями 

регіонального 

матеріального резерву 

 

% 20 40 40 50 43 

4. 

Відсоток забезпечення 

вчасних виїздів 

оперативного автомобіля на 

місце виникнення подій та 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру  
 

% 100 100 100 100 100 
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№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок 

Програми 

(найгірший 

показник за 

останні п’ять 

років) 

2021 2022 2023 Всього за період 

дії 

Програми 

(найкращий  

прогнозований 

показник)  

5. 

Відсоток забезпечення 

комплектуючими засобами 

системи оповіщення 
 

% 0 100 100 100 100 

6. 

Відсоток забезпеченості 

матеріальними цінностями 

для постійної готовності 

пунктів управління 

 

% 0 100 100 100 100 

 

 

Керуючий справами обласної ради                         Микола БОРЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Додаток 4                     
   

                                               

НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ                                  

               Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021-2023 роки 
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритети та 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Т
е
р

м
ін

 

в
и

к
о
н

а

н
н

я
 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) 

тис. грн. в т.ч.  

2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
Очікуваний 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

І.  Забезпечення пожежної безпеки , мінімізація наслідків від пожеж та запобігання загибелі людей на них. 

 
1       

 

1.1. 

Організаційні 

заходи забезпе-

чення профілак-

тики і ліквідації 

наслідків  пожеж. 

 

 

1.1.1. Виховання 
населення, 

популяризація серед 

дітей і молоді 

безпечних умов 

діяльності, та 

підготовка їх до дій в 

умовах надзвичайних 

ситуацій і подій 

шляхом проведення 

щорічних оглядів-

конкурсів, фестивалів, 

спортивних змагань та 
соціальної реклами на 

протипожежну та 

аварійно-рятувальну 

тематику 

2021-
2023 

рр  

Управління 
ДСНС України у 

Чернівецькій 

області 

 та                          

підпорядковані 

підрозділи 

Обласний 
бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 80,0 100,0  
 

 

Покращення стану 

пожежної та 

техногенної безпеки 

 

Зменшення кількості 

пожеж, надзвичайних 

ситуацій, подій та 

збитків від них 

 

Зменшення кількості 
потерпілих  внаслідок 

надзвичайних 

ситуацій та подій 

Обсяги фінансування по розділу І всього: 60,0 80,0 100,0  

 

в тому числі: 
   

з обласного бюджету: 
60,0 80,0 100,0 

 

ІІ.  Розвиток аварійно-рятувального  обслуговування. 
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритети та 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Т
е
р

м
ін

 

в
и

к
о
н

а

н
н

я
 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) 

тис. грн. в т.ч.  

2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
Очікуваний 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

2.1. 

Підвищення 

бойової 

готовності АРЗ 

СП УДСНС 

України у 

Чернівецькій 

області до дій за 

призначенням 

2.1.1. Технічне оснаще-

ння Аварійно-ряту-

вального загону 

спеціального призна-

чення  Управління 

ДСНС України у 
Чернівецькій області 

спеціальною технікою, 

обладнанням та засоба-

ми, пально-

мастильними 

матеріалами для 

проведення робіт з  

очищення території 

області від 

вибухонебезпечних 

предметів, порятунку 
людей на воді, в лісах 

та в горах, пошуку 

загиблих. 

 

 

 

 

 

 

2021-

2023 
рр 

 

Аварійно-

рятувальний 

загін 

спеціального 

призначення 
Управління 

ДСНС України у 

Чернівецькій 

області 

Обласний 

бюджет 
1200,0 1300,0 1400,0 Ефективне  виконання  

завдань та функцій 

Обсяги фінансування  по розділу ІІ, всього: 1200,0 1300,0 1400,0  

в тому числі:     

з обласного бюджету 1200,0 1300,0 1400,0  

 

ІІІ. Розвиток  єдиної системи цивільного захисту, запобігання і реагування  

на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області 
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритети та 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Т
е
р

м
ін

 

в
и

к
о
н

а

н
н

я
 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) 

тис. грн. в т.ч.  

2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
Очікуваний 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 3.1.  

Підвищення 

бойової 

готовності до дій 

за призначенням 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

УДСНС України 

у Чернівецькій 

області 

3.1.1. Технічне оснаще-

ння пожежно-рятуваль-

них підрозділів спеці-

альною технікою, 

обладнанням, 

запчастинами, засоба-
ми захисту органів 

дихання, пально-

мастильними 

матеріалами іншим 

спорядженням та 

обмундируванням 

 

2021-

2023 

рр  

 

 

 
 

 

 

 

 

Управління 

ДСНС України у 

Чернівецькій 

області та  

підпорядковані 

пожежно-
рятувальні 

підрозділи 

 

Обласний 

бюджет 

1600,0 1800,0 2000,0 Підвищення 

готовності сил і 

засобів до реагування 

на надзвичайні 

ситуації і події, 

захисту населення  
і територій від 

наслідків їх 

негативного впливу, 

отримання 

населенням 

гарантованої 

допомоги. 

Своєчасне надання 

екстреної допомоги 

постраждалим 

 
 

 

3.1.2. Удосконалення 

системи зв’язку, 

оповіщення та інфор-

матизації з питань 

дієвого взаємоінфор-

мування органів 

управління цивільним 

захистом та 

забезпечення взаємодії 

між силами цивільного 

захисту при реагуванні 
на надзвичайні ситуації 

та події 

 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 

населення  

Чернівецької 

ОДА, 

Управління 

ДСНС України у 

Чернівецькій 

області та 

підпорядковані 
підрозділи 

 

Обласний 

бюджет 
150,0 160,0 180,0 Підвищення рівня 

функціональної 

обласної 

територіальної 

підсистеми Єдиної 

державної системи 

цивільного захисту 
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритети та 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 
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р
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и
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н
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Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) 

тис. грн. в т.ч.  

2021 

рік 
2022 

рік 
2023 

рік 
Очікуваний 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 3.2  

Реагування на 

загрозу 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій, 

ліквідація  

надзвичайних 

ситуацій 

пов’язані з 

паводками та 

повінню 

3.2.1. Запобігання та 

реагування на загрозу 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій, ліквідація  

надзвичайних ситуацій 
пов’язані з паводками 

та повінню (здійснення 

моніторингу, оцінки, 

придбання 

матеріальних 

цінностей та пально-

мастильних матеріалів 

та інші) 

 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 

населення  

Чернівецької 

ОДА 
 

Басейнове 

управління 

водних ресурсів 

річок Прут та 

Сірет 

Обласний 

бюджет 

1000,0 1000,0 1000,0 Покращення стану 

попередження та 

своєчасного 

реагування на 

наслідки 

надзвичайних 
ситуацій пов’язаних зі 

шкідливою дією води 

на берегоукріплюючі 

споруди 

 

 

3.3. 

Удосконалення 

системи реагува-

ння на надзви-

чайні ситуації 

3.3.1. Створення та 

накопичення  

регіонального 
матеріального резерву, 

резерву пально -

мастильних матеріалів 

для здійснення 

моніторингу, 

попередження та 

реагування на 

надзвичайні ситуації, 

події техногенного і 

природного характеру 

та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 
населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

700,0 750,0 800,0 Накопичення 

матеріальних 

цінностей в 
регіональному 

матеріальному 

резерві, який 

необхідний для 

ліквідації наслідків  

надзвичайних 

ситуацій 

 

 

3.3.2. Забезпечення 

готовності та 

експлуатації 

оперативного 

автомобіля до 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 

населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 Створення належних 

умов для 

оперативного 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

техногенного та 

природного 
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рік 
Очікуваний 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

техногенного та 

природного характеру 

 

характеру, 

забезпечення 

цілодобових виїздів 

на місце виникнення 

подій та 

надзвичайних 
ситуацій і своєчасне 

реагування на них 

 

 

3.4. Забезпечення 

гарантованого 

рівня захисту 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій у 

мирний час та в 

особливий період 

3.4.1. Модернізація 

та реконструкція  

регіональної 

автоматизованої 

системи зв’язку 

централізованого 

оповіщення 

(сигнал - ВО) 

цивільного захисту, 
забезпечення 

технічного захисту 

інформації 

 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 

населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

1000,0 1000,0 1000,0 Забезпечення 

оповіщення 

населення, органів 

управління та 

підрозділів системи 

цивільного  захисту  

області у разі 

виникнення 

надзвичайних 
ситуацій  з метою 

захисту населення та 

довкілля 

 

 

3.4.2  Підтримання в 

постійній готовності 

системи оповіщення  

керівного складу та 

населення про 

виникнення  або  

загрозу надзвичайної 

ситуації та перевірки її 

працездатності 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 

населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

300,0 300,0 300,0 Забезпечення 

оповіщення керівного 

складу, населення, 

органів управління та 

підрозділів системи 

цивільного захисту 

області у разі 

виникнення 

надзвичайних 
ситуацій з метою 

захисту  населення та 

довкілля  
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10 

 

3.5.Забезпечення 

постійної 

готовності 

пунктів 

управління у 

мирний час та в 

особливий період 

 

3.5.1 Підтримання в 

постійній готовності та 

проведення 

реконструкції 

навчального 

приміщення 
цивільного захисту 

(цивільної оборони) 

ОДА (закупівля 

обладнання, 

оргтехніки, 

матеріальних 

цінностей, будівельно-

монтажні та ремонтні 

роботи приміщення) 

 

 

2021-

2023 

рр 

Управління  

цивільного 

захисту 

населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

350,0 350,0 350,0 Створення належних 

умов роботи 

керівного складу 

області на міському 

запасному пункті 

управління 

 

3.5.2. Підтримання в 
постійній готовності та 

проведення 

реконструкції цеху 

зв’язку Чернівецької 

обласної державної 

адміністрації 

(закупівля обладнання, 

матеріальних 

цінностей, будівельно-

монтажні та ремонтні 

роботи приміщення) 

 
 

2021-
2023 

рр 

Управління  
цивільного 

захисту 

населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 
бюджет 

300,0 300,0 300,0 Підтримання в 
постійній готовності 

цеху зв’язку 
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результат 
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10 

  

3.5.3 Облаштування 

навчального класу 

цивільного захисту для 

проведення командно-

штабних, штабних 

навчань та тренувань, 
тренування штабів 

зони територіальної 

оборони спеціальним 

зв’язком та іншим 

устаткуванням, тощо. 

2021 р. Управління  

цивільного 

захисту 

населення 

Чернівецької 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

700,0 - - Підтримання в 

постійній готовності 

класу цивільного 

захисту 

Обсяги фінансування  по розділу ІІІ, всього: 6150,0 5710,0 5980,0  

в тому числі:     

з обласного бюджету 6150,0 5710,0 5980,0  

 

Обсяги фінансування Програми, всього: 

 

7410,0 7090,0 7480,0 21980,0 

в тому числі:     

з обласного бюджету 7410,0 7090,0 7480,0 21980,0 

 

 

Керуючий справами обласної ради              Микола БОРЕЦЬ 
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