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                                                  П Р О Г Р А М А  

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення  

пожежної безпеки в м. Хуст на період до 2015 року. 

 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної 

безпеки в М. Хуст на період до 2015 року розроблена на основі концепції 

соціально-економічного розвитку міста, 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 місті, організаційні 

засади її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, напрями 

державного управління у цій сфері. 

 

Програмою передбачаються заходи спрямовані на: 
- створення єдиної системи запобіганням надзвичайних ситуацій в місті та її 

розвиток; 
- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів, підприємств, 

установ, організацій міста незалежно від форм власності у сфері попередження 
надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки; 

- розробка організаційних засад діяльності щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки на об’єктах та в 
житловому секторі міста; 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із 
попередженням надзвичайних ситуацій та забезпеченням пожежної безпеки в 
місті. 

- ефективне розв'язання завдань, пов'язаних із попередженням і ліквідацією 
надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту та оперативне реагування на 
обстановку на об'єктах господарювання та в житловому секторі міста; 

- посилення державного нагляду за попередженням надзвичайних ситуацій, 
станом пожежної безпеки в житловому секторі та на господарських об'єктах 
незалежно від форм власності, організації ліквідації надзвичайних ситуацій, 

гасіння пожеж і зменшення їх негативних наслідків; 

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

- зміцнення та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувального 
підрозділу; 

- придбання за рахунок державного та місцевих бюджетів пожежної та аварійно-
рятувальної техніки та запчастин до них, пожежно-технічного озброєння, 



аварійно-рятувального обладнання, плавзасобів для рятування, паливно-
мастильних матеріалів для забезпечення боєготовності пожежно-рятувальних 
підрозділів; 

- зміцнення кадрового потенціалу пожежно-рятувального підрозділу;  

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

Організаційне забезпечення. 

1. Систематично аналізувати стан попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки в місті в цілому, на підприємствах, в установах та 

організаціях. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та загибелі на них людей. 

Міська рада спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 

Щороку. 

2. Здійснювати координацію діяльності управлінь, відомств та відділів 

міськради щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту 

об'єктів і територій. 

Міська рада спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 

Щороку. 

3. Вивчити питання вдосконалення захисту територій та об’єктів від 

надзвичайних ситуацій, розробити комплекс заходів щодо його поліпшення і 

подати відповідні пропозиції до обласної державної адміністрації. 

Міська рада спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 

2012-2015 роки. 

4. Вирішити питання щодо фінансування та функціонування комунальної 

аварійно-рятувальної служби. 

Міська рада спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 

2012-2015 роки. 

5. Надати методичну допомогу відомствам, підприємствам, установам та 

організаціям щодо створення ними служб пожежної безпеки та забезпечення їх 

належного фінансування. 

Міська рада спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 

Постійно, починаючи з 2012 року. 

6. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання міста, особливо 

важливих об'єктів щодо забезпечення нормативного запасу води для забезпечення 

пожежегасіння. Організувати роботу комунальних служб з цього питання. 



Управління житлово-комунального господарства, 
спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 
2012-2015 роки. 

7. Організувати проведення періодичного контролю продукції, що 
реалізується через торгову мережу, на відповідність вимогам пожежної безпеки. 

Районне управління УМНС 
України в Закарпатській області 

2012-2015 роки. 

8. Організувати функціонування систем централізованого пожежного 

спостереження за об'єктами з виведенням сигналів на пункти зв'язку пожежної 

частини. 

Міська рада спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області, 

керівники об'єктів господарювання 

2012-2015 роки. 

9. Організувати проведення щорічного 1-го та 2-го етапів Всеукраїнського 

фестивалю дружин юних пожежних. Задіяти для його проведення широке коло 

громадськості та засоби масової інформації. 

Управління освіти спільно  

з районним управлінням УМНС 

України в Закарпатській області, 

редакція міськрайонної 

газети "Вісник Хустщини" 

2012-2015 роки. 

 

Розвиток матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу 

МНС України в районі та кадрове забезпечення. 

1. Розробити програму розвитку матеріально-технічної бази пожежно-

рятувального підрозділу (будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, 
придбання пожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання, забезпечення 
засобами пожежегасіння, індивідуального захисту пожежних, зв'язку тощо), 
подати її на розгляд міської ради. 

Районне управління УМНС 

України в Закарпатській області 

2012 рік. 
 
2. При розробці програм соціально-економічного розвитку міста на період 

до 2015 року, з метою підвищення рівня захисту населення та територій, об'єктів 
підвищеної небезпеки передбачати фінансування ї забезпечення будівництва 
нових, реконструкції діючого пожежного депо, інших об'єктів МНС, придбання 



та подальшу передачу підрозділам МНС міста аварійно-рятувальної та пожежної 
техніки, засобів пожежегасіння і захисту особового складу, пожежно-технічного 
озброєння, паливно-мастильних матеріалів тощо відповідно до вимог 
нормативних документів, організувати їх виконання. 

Фінансове управління міської ради,  

РУ УМНС України у Закарпатській області 
Починаючи з 2012 року. 

3.Організувати придбання аварійно-рятувальної техніки, плаваючих 
засобів, пожежних автомобілів та запчастин до них за рахунок державного і 
місцевих бюджетів взамін тих, що відпрацювали нормативні строки експлуатації. 

Міська рада, спільно з районним управлінням 
УМНС України в Закарпатській області 

2012-2015 роки. 

4.Надати матеріально-технічну та фінансову допомогу підрозділу пожежно-
рятувальної служби міста в будівництві смуг психологічної підготовки особового 
складу та навчально-тренувальних баз. 

Міська рада, спільно з районним управлінням 
УМНС України в Закарпатській області 

2012-2015 роки. 

5. Вжити заходів щодо комплектування пунктів зв'язку підрозділу МНС 
міста автоматичним визначенням номерів абонентів, системами безперебійного 
живлення апаратури, провести заміну морально застарілих засобів зв'язку та 
комп'ютерної техніки. 

Міська рада, спільно з районним управлінням 
УМНС України в Закарпатській області 

2012-2015 роки. 

6.Здійснити фінансування видатків для реалізації заходів визначених 

Програмою у відповідності з розрахунками (додається). 

Інформаційне забезпечення у сфері попередження надзвичайних    ситуацій 

та пожежної безпеки. 

1 .Започаткувати рубрику в районній газеті "Вісник Хустщини" - "Служба 
"101" профілактує, інформує, попереджує". 

Міськрайонна газета "Вісник Хустщини", РУ 
УМНС України у Закарпатській області 

Починаючи з 2012 року. 

 

2.Взяти участь у щорічному проведенні в загальноосвітніх школах і дитячих 

дошкільних закладах Дня знань щодо безпечної життєдіяльності та обережного 

поводження з вогнем. 

Управління освіти міської ради,  

РУ УМНС України у Закарпатській області 



2012-2015 роки. 

3.Організувати пропагування в засобах масової інформації, шкільних та 

дошкільних закладах, інших відомствах міста, на об'єктах приватної власності, а 

також виготовлення малоформатної продукції (пам'ятки, листівки тощо) щодо 

безпечної життєдіяльності та обережного поводження з вогнем. 

Міська рада, спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 

Починаючи з 2012 року. 

Міжнародне співробітництво з питань попередження надзвичайних 

ситуацій та забезпечення пожежної безпеки. 

1. Постійно вивчати і впроваджувати у практику передовий досвід 

реагування на надзвичайні ситуації та боротьбу з вогнем сусідньої Румунії, 

Словаччини та Угорщини. Організувати обмін делегаціями. 
Міська рада, спільно з районним управлінням 

УМНС України в Закарпатській області 
2012-2015 роки. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Секретар ради        В.Ерфан 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


