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ПРОГРАМА
попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на

території  м. Хуст на період 2018-2020 років.

Програма попередження надзвичайних ситуацій  та  забезпечення  пожежної
безпеки  в  м.  Хуст  на  період  2018-2020   р.  розроблена  на  основі  концепції
соціально-економічного розвитку м.  Хуст,  комплексного підходу до розв’язання
проблем  захисту  суспільства,  народного  надбання  і  довкілля  від  надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  пожеж  та  їх  наслідків.  Вона
визначає  шляхи  вдосконалення  системи  попередження,  локалізації  та  ліквідації
надзвичайних  ситуацій,  забезпечення  пожежної  безпеки  в  населених  пунктах,
організаційні  засади  її  функціонування,  зміцнення  технічної  і  ресурсної  бази,
напрями державного управління у цій сфері.

Програмою передбачаються заходи спрямовані на:

створення та розвиток єдиної системи запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій,  захист  життєво  важливих  інтересів  населення,  об’єктів  підприємств,
установ,  організацій  незалежно  від  форми  власності  у  сфері  попередження
надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки;

удосконалення  та  підвищення  ефективності  роботи  пов’язаної  із
попередженням надзвичайних ситуацій та забезпеченням пожежної безпеки в м.
Хуст;

ефективне розв’язання завдань, пов’язаних із попередженням та ліквідацією
надзвичайних ситуацій,  протипожежного захисту та оперативного реагування на
обстановку на об‘єктах, що розташовані на території м. Хуст;

інформаційне забезпечення підприємств, установ, організацій та населення з
питань надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки;

зміцнення  та  матеріально-технічне  забезпечення  пожежно-рятувального
підрозділу в м. Хуст; 

досягнення  належного  рівня  фінансового  і  матеріально-технічного
забезпечення в сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Організаційне забезпечення

1.Систематично  аналізувати  стан  попередження  надзвичайних  ситуацій  та
забезпечення  пожежної  безпеки  на  підприємствах,  установах  та  організаціях  на
території м. Хуст. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів
щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та загибелі людей на них.

Виконавець: ДПРЧ-10 Управління ДСНС України у Закарпатській області,
спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради протягом року.

2.Здійснювати  координацію  діяльності  відомств  та  установ,  щодо
попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту об’єктів і територій.



Виконавець: ДПРЧ-10 Управління ДСНС України у Закарпатській області,
спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради протягом року.

3.Вивчити  питання  вдосконалення  захисту  територій  м.  Хуст  від
надзвичайних  ситуацій,  розробити  комплекс  заходів  та  надати  відповідні
пропозиції.

Виконавець: ДПРЧ-10 Управління ДСНС України у Закарпатській області,
спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради протягом року.

4.Надавати  методичну  допомогу  відомствам,  підприємствам,  установам  та
організаціям,  щодо створення ними служб пожежної безпеки та забезпечення їх
належного фінансування.

Виконавець:  ДПРЧ-10 Управління  ДСНС України у  Закарпатській  області
спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради.

5.Вести контроль за  станом протипожежного водопостачання підприємств,
установ  та  організацій,  особливо  важливих  об’єктів,  щодо  забезпечення
нормативного запасу води для пожежогасіння.

Виконавець:  ДПРЧ-10 Управління  ДСНС України у  Закарпатській  області
УДСНС, спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради

Розвиток матеріально-технічної бази 10-ї державної пожежно-
рятувального частини Управління ДСНС України у Закарпатській області.

1.При  розробці  програми  соціально-економічного  розвитку  та  з  метою
підвищення рівня захисту населення, територій та об’єктів підвищеної небезпеки,
передбачити фінансування на придбання для ДПРЧ-10 Управління ДСНС України
у  Закарпатській  області  аварійно-рятувальну  та  пожежну  техніку,  засоби
пожежогасіння і захисту особового складу, пожежно-технічного обладнання.

Виконавець:  ДПРЧ-10 Управління  ДСНС України у  Закарпатській  області
УДСНС, спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради.

2.Вивчити можливість придбання аварійно-рятувальної техніки, плаваючих
засобів, запчастин до пожежних автомобілів за рахунок місцевого бюджету, взамін
тих що відпрацювали нормативні терміни експлуатації.

Виконавець:  ДПРЧ-10 Управління  ДСНС України у  Закарпатській  області
УДСНС, спільно з виконавчим комітетом Хустської міської ради.

3.  Забезпечення  розвитку  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази  10-ї
державної  пожежно-рятувальної  частини  Управління  ДСНС  України  у
Закарпатській області та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій : 

-  забезпечення  засобами  пожежогасіння  (вогнегасний  порошок,
піноутворювач та запасні частини до пожежної техніки та обладнання);

-  забезпечення пально-мастильними матеріалами;

- протипожежне, рятувальне та захисне обладнання.

СЕКРЕТАР  РАДИ                                           В. ЕРФАН


