
                                                                                              Проект рішення 
 
 

Про затвердження програми пожежної та техногенної безпеки 
Львівського району, направленої на забезпечення функціонування 10 

державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у 
Львівській області на 2021-2022 роки 

 
Розглянувши проект програми пожежної та техногенної безпеки 

Львівського району, направленої на забезпечення функціонування 10 
державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській 
області на 2021-2022 роки, керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, 
враховуючи висновки постійних комісій районної ради від 14.12.2021 з питань 
депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з 
правоохоронними органами та регламенту і з питань планування бюджету,  
фінансів та економічної політики, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити програму пожежної та техногенної безпеки Львівського 

району, направленої на забезпечення функціонування 10 державного 
пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області на 
2021-2022 роки (далі-Програма) (додається). 

2. Управлінню фінансів Львівської районної   держадміністрації    
(в.о.О.Паночко) здійснювати   фінансування   вищезгаданої   Програми   згідно   
прийнятих   рішень районної ради щодо її фінансування. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
районної ради  з  питань  планування бюджету,  фінансів та економічної 
політики (В.Костик)  і з питань 2021 з питань депутатської діяльності, етики, 
дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
(Р.Домашовець). 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Затверджено  
Рішення сесії Львівської районної ради 
№ ___  «____» ____________ 20     року 

 
 ____________  /____________________/ 

                (підпис) 
«____» ______________ 2021 року 

 

 

ПРОГРАМА 
пожежної та техногенної безпеки Львівського району, 

направлена на забезпечення функціонування  
10 державного пожежно-рятувального загону  

ГУ ДСНС України у Львівській області  
на 2021-2022 роки  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Розробник  
10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській 
області 
 
                                   Дмитро КИРИЧЕНКО 
 
«       »                                    2021 року  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

м.Львів 
2021 рік  



ПАСПОРТ 
 (загальна характеристика бюджетної цільової програми)  

 
Програми пожежної та техногенної безпеки Львівського району, 

направлена на забезпечення функціонування 10 державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області  

на 2021-2022 роки 
______________________________________________________________________________ 

 (назва програми)  
 
1. Розробник Програми - 10 державний пожежно-рятувальний загін головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській 
області 
 
2. Відповідальні виконавці Програми - Львівська районна державна 
адміністрація Львівської області та структурні підрозділи районної державної 
адміністрації 
 
3. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення районної 
ради від 23.12.2021 №____. 
 
4. Мета – забезпечення належного функціонування 10 державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області на 2021-2022 та 
його підрозділів, підвищення рівня боєздатності та належного реагування на 
небезпечні події, аварії, пожежі, надзвичайні ситуації.    
 
5. Термін реалізації Програми – 2021-2022 роки. 
 
6. Співрозробники програми _________________________________________ 
 
7. Загальний обсяг фінансування, - 360000,0 тис. грн., 2021 році – 180000,0 
тис. грн. та 2022 році - 180000,0 тис. грн. 
 
8. Відповідальний виконавець програми - Львівська районна державна 
адміністрація  
 
9. Учасники програми - Львівська районна державна адміністрація, Львівська 
районна рада, 10 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Львівській області      
 
10. Очікувані результати виконання Програми - покращення матеріально-
технічної бази, забезпечення діяльності 10 державного пожежно-рятувального 
загону ГУ ДСНС України у Львівській області та його підрозділів. 
   
 
Начальник 10 ДПРЗ   
ГУ ДСНС України у Львівській області       Дмитро КИРИЧЕНКО 

 
 



ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Програма пожежної та техногенної безпеки Львівського району, 

направлена на забезпечення функціонування 10 державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області на 2021-2022 
роки  (далі-Програма) розроблена відповідно до ст.93 «Фінансування заходів у 
сфері цивільного захисту» Кодексу Цивільного захисту України та ст.43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України на Державну 
службу України з надзвичайних ситуацій покладено функції забезпечення 
пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що й здійснює 
наш підрозділ. Разом з тим, підрозділам аварійно-рятувальної служби складно  
виконувати свої професійні завдання через обмежене фінансування з 
державного бюджету. Матеріально-технічний стан місцевої рятувальної 
служби  та матеріальне забезпечення пожежників, на жаль, на сьогоднішній 
день не відповідає сучасним викликам життя. Це проявляється в застарілому 
автопарку, неналежному стані приміщень та відсутності відповідних умов, а 
також недостатньому матеріально – технічному забезпеченні. Фінансування 
аварійно-рятувальної служби проводиться тільки по захищеним статтям – 
заробітна плата. 

Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, із позабюджетних 
джерел обмежується антикорупційним законодавством. 

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми, ніж залучення коштів 
районного бюджету, відсутні.  

 
Мета Програми: 

Метою програми є: 
- посилення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

запобігання їх виникненню; 
- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж; 
- підвищення рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб; 
- підвищення рівня та авторитету Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України; 
- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази 10 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Львівській області. 
 

Відповідальні виконавці  програми 
Головним розпорядником коштів за Програмою є  управління фінансів 

Львівської районної державної адміністрації. Відповідальні виконавці – 10 
державного пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Львівській 
області. 

Відповідальні виконавці Програми у процесі  її виконання забезпечують 
цільове та ефективне використання бюджетних коштів у межах визначених 
бюджетних призначень. 



Завдання програми 
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності сприятливих 

умов для роботи пожежних-рятувальників та матеріально-технічного 
забезпечення. 

Реалізація завдань програми передбачає покращення матеріально-
технічної бази та умов роботи працівників 10 державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області. 

 
Джерело фінансування  

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
місцевих бюджетів району шляхом виділення субвенції державному бюджету 
в межах бюджетних призначень. Розподіл субвенції між 10 державним 
пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України у Львівській області та 
структурними підрозділами здійснюється шляхом прийняття рішення 
начальника загону з урахуванням кількості виїздів підрозділів на аварії, 
пожежі, небезпечні події та наявності аварійно-рятувального обладнання. 

 
Основні функції 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області: 

- аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів 
господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

- подання районній державній адміністрації, органам місцевого 
самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення 
протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення 
виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки; 

-  невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які 
експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання; 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; 

- виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків 
надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій; 

- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони 
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та 
катастроф; 

- забезпечення готовності своїх сил і засобів до дій за призначенням; 
- ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в 

умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози 
вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, 
інших небезпечних проявів; 

-  контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, 
до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 



- участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій 
на об’єктах і територіях, що ними обслуговуються; 

- участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і 
населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

 
Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює Львівська 
районна  державна адміністрація Львівської області.  

Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію з 
питань планування бюджету, фінансів та економічної політики Львівської 
районної ради Львівської області. 

Управління фінансів не пізніше, ніж через місяць після закінчення 
визначеного терміну дії Програми узагальнює інформації та подає 
підсумковий звіт щодо виконання Програми за 2021-2022 роки на розгляд 
постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічної 
політики Львівської районної ради Львівської області. 

 
Очікувані результати від реалізації Програми 

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення оперативної готовності сил і засобів підрозділу ДСНС до 
дій призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, та реагування на 
них.  

Фінансове забезпечення Програми 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

Львівської районної державної адміністрації. Крім того, на виконання заходів 
Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених законом. 

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів: 360000,00 грн. 
Основні джерела фінансування – за рахунок коштів бюджету Львівської 

районної державної адміністрації – 360000,00 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник 10 ДПРЗ   
ГУ ДСНС України у Львівській області        Дмитро КИРИЧЕНКО 

 
 
 



 

 

Ресурсне забезпечення бюджетної цільової програми 
Програма пожежної та техногенної безпеки Львівського району, направлена 

на забезпечення функціонування 10 державного пожежно-рятувального загону  
ГУ ДСНС України у Львівській області на 2021-2022 роки  

 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 2021 рік 2022 рік Усього витрат на виконання 

програми (грн.) 

Усього, 180000,00 180000,00 360000,00 
у тому числі:    
місцевий бюджет 180000,00 180000,00 360000,00 
бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування 

   

кошти небюджетних джерел    
 
 
                                  
 
  
      Начальник 10 ДПРЗ   

ГУ ДСНС України у Львівській області                       Дмитро КИРИЧЕНКО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Розрахунок видатків на реалізацію «Програми пожежної та техногенної безпеки Львівського району,  
направленої на забезпечення функціонування 10 державного пожежно-рятувального загону  

ГУ ДСНС України у Львівській області на 2021-2022 роки» 
 
 

2021 180 180

2022 180 180

Всього: 360 360

Сума коштів за рік 
(тис. грн.)

Напрями розвитку та зміцнення 
матеріально-технічної бази 10 ДПРЗ ГУ  

ДСНС України у Львівській області

Придбання паливо-мастильних матеріалів для 
забезпечення оперативної готовності сил і засобів 
10 ДПРЗ ГУ  ДСНС України у Львівській області 
до дій призначених для запобігання надзвичайним 

ситуаціям, та реагування на них

Орієнтовна вартість виконання 
запланованих заходів у цінах в 

тис. грн.

 
 

Начальник 10 ДПРЗ   
ГУ ДСНС України у Львівській області         Дмитро КИРИЧЕНКО



 

 

 


	Програма

