
Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії районної ради

«Про внесення змін до «Програми забезпечення пожежної безпеки на 
території Ніжинського району на 2016 - 2020 роки»

У зв’язку з останніми трагічними подіями, що сталися в освітньому 
закладі м. Одеса та на виконання доручень Президента України та голови 
обласної державної адміністрації відбулося позачергове засідання районної 
Ради з питань безпечної життєдіяльності населення при районній державній 
адміністрації. За результатами роботи даного консультативно-дорадчого 
органу, керівниками закладів освіти, культури, соціального захисту та 
медицини було проаналізовано стан пожежної безпеки у підпорядкованих 
закладах та надані пропозиції до райдержадміністрації щодо внесення змін до 
даної Програми та передбачення фінансування на першочергові заходи, 
зокрема: проведення замірів опору ізоляції, придбання та технічне 
обслуговування первинних засобів пожежогасіння, ремонт електричних 
мереж, навчання відповідальних осіб, встановлення протипожежної 
сигналізації.

Фінансування заходів програми планується за рахунок районного 
бюджету та цільових субвенцій сільських рад.

Начальник відділу з питань
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохорою 
районної державної адміністрації Михайло МАРЧЕНКО



Додаток 
до рішення сесії 
Ніжинської районної ради 
від  грудня 2019 року

Заходи
Програми забезпечення пожежної безпеки на території Ніжинського району на 2016-2020 роки

№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

1. Аналіз стану 
забезпечення пожежної 
безпеки в районі, на 
підприємствах, 
установах та 
організаціях, а також 
стану виконання цієї 
Програми з розробкою 
заходів щодо 
запобігання виникнення 
пожеж та загибелі 
людей на них

2016-2020
роки,

щороку

Райдержадмініст 
рація, 

Ніжинський 
МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Розробка 
ефективних 
заходів щодо 
запобігання 
виникнення 
пожеж та загибелі 
людей на них

2. Здійснення координації 
і контролю діяльності 
виконавчих комітетів 
органів місцевого 
самоврядування щодо 
забезпечення 
протипожежного 
захисту об’єктів та 
територій

2016-2020
роки,

щороку

Райдержадмініст
рація

Фактичне
забезпечення
передбачених
заходів
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

3.
Здійснення контролю за 
діяльністю підрозділів 
місцевої пожежної 
охорони та заходів по 
підвищенню їх 
боєздатності

2016-2020
роки,

щороку

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради

Забезпечення
боєздатності
підрозділів
місцевої
пожежної
охорони

4. Покращення 
матеріально-технічної 
бази пожежно- 
рятувального 
підрозділу 16 ДПРЧ 4 
ДПРЗ УДСНС України 
в Чернігівській області 
(придбання: групових 
фонарів, переносних 
радіостанцій (рації), 
пожежних рукавів, 
костюмів зимових 
повсякденних робочих, 
костюмів літніх 
повсякденних робочих 
та інше).

2016-2020
роки

Ніжинська
райдержадмініст

рація,
16 ДПРЧ 4 ДПРЗ 
УДСНС України 
в Чернігівській 

області

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

17,0 150,0 150,0 150,0 Забезпечення 
ефективного 
гасіння пожеж та 
проведення 
рятувальних робіт

5. Здійснення 
організаційних та 
практичних заходів 
щодо забезпечення 
пожежної безпеки в 
населених пунктах та на 
об’єктах всіх форм 
власності у 
пожежонебезпечні 
періоди

2016-2020
роки

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Зниження 
кількості пожеж



з
№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

6. Здійснення комплексу 
заходів щодо 
забезпечення надійного 
протипожежного 
захисту лісових масивів 
та торфовищ

2016-2020
роки

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 

лісокористувачі, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Зниження 
кількості пожеж в 
лісових масивах 
та на торфовищах 
і можливість їх 
швидкої ліквідації

7. Проведення спільних 
перевірок виконання 
комплексу 
профілактичних 
протипожежних заходів 
в лісах та на 
торфовищах перед 
початком
пожежонебезпечного 
весняно-літнього 
періоду та готовності 
формувань та техніки 
для ліквідації пожеж. 
Проведення спільних 
рейдів по об’єктах 
району (в тому числі 
сільськогосподарські 
об’єкти) в
пожежонебезпечний 
період. Розгляд 
матеріалів перевірок на 
засіданнях комісії з 
питань техногенно- 
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій.

Щорічно у 
березні - 

квітні

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 

лісокористувачі, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Районний бюджет 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 Зниження 
кількості пожеж в 
лісових масивах, 
на торфовищах та 
об’єктах ведення 
сільськогосподарс 
ької діяльності і 
можливість їх 
швидкої ліквідації
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати2016 2017 2018 2019 2020
8. Проведення навчання та 

профілактичної роботи 
серед населення по 
попередженню 
виникнення пожеж, 
випадків загибелі та 
травмування людей на 
них

2016-2020
роки

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Районний бюджет Підвищення рівня 
обізнаності 
населення, 
зниження 
кількості пожеж 
та загибелі і 
травмування 
людей на них

9. Проведення 
профілактичної роботи 
по попередженню 
виникнення пожеж 3 
людьми похилого віку, 
багатодітними та 
неблагополучними 
родинами, особами, що 
зловживають алкоголем

2016-2020
роки,

постійно

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Зниження 
кількості пожеж в 
оселях, де 
мешкають люди 
похилого віку, 
багатодітні та 
неблагополучні 
родини, особи, що 
зловживають 
алкоголем

10. Організація роботи 
щодо здійснення 
трансляції по засобам 
зв’язку та 
радіомовлення 
коротких текстів - 
нагадувань громадянам 
про необхідність 
дотримання правил 
пожежної безпеки на 
робочому місці та в 
побуті

2016-2020
роки,

постійно

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Підвищення рівня 
обізнаності 
населення, 
зниження 
кількості пожеж 
та загибелі і 
травмування 
людей на них
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

11. Висвітлення інформації 
про обставини і 
причини виникнення 
пожеж, їх наслідки, 
проблемних питань у 
сфері пожежної безпеки 
друкованих засобах 
масової інформації, 
інтернет-виданнях.

2016-2020
роки,

постійно

Райдержадмініст 
рація, сільські, 
селищні ради, 
Ніжинський 

МРВ Управління 
ДСНС України у 

Чернігівській 
області

Підвищення рівня 
обізнаності 
населення, 
зниження 
кількості пожеж 
та загибелі і 
травмування 
людей на них

12. Організація роботи 
щодо проведення 
замірів опору ізоляції , 
електричних мереж, а 
також перевірка 
пристроїв захисту від 
прямих попадань 
блискавки і вторинних 
її проявів в закладах 
загальної середньої 
освіти

2020 рік Відділ освіти 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

38,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від несправних 
електричних 
мереж

13. Організація роботи 
щодо здійснення інших 
заходів
(проведення ремонту 
електричних мереж та 
електрообладнання, 
комплектування 
пожежних кран- 
комплектів, навчання з 
питань пожежної 
безпеки, технічне 
обслуговування 
первинних засобів 
пожежогасіння у т.ч. 
вогнегасників)

2020 рік Відділ освіти 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

233,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

14. Встановлення 
автоматичної пожежної 
сигналізації в закладах 
освіти району (в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації)

2020 рік Відділ освіти 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

1700,0 Виявлення 
пожежі на ранніх 
етапах загорання

15. Проведення робіт 3 
вогнезахисного 
обладнання закладів 
загальної середньої 
освіти (в т.ч. обробка 
дерев’яних елементів 
горищних покриттів 
засобами вогнезахисту)

2020 рік Відділ освіти 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

410,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від несправних 
електричних 
мереж

16. Організація роботи 
щодо проведення 
замірів опору ізоляції 
електричних мереж, а 
також перевірка 
пристроїв захисту від 
прямих попадань 
блискавки і вторинних 
її проявів в закладах 
загальної середньої 
освіти

2020 рік Відділ культури 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

15,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від несправних 
електричних 
мереж

17. Придбання первинних 
засобів пожежогасіння 
(вогнегасників)

2020 рік Відділ культури 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

12,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати2016 2017 2018 2019 2020
18. Придбання 

протипожежного 
інвентарю (стенд 
пожежний, багор, ящик 
для піску, лопати та 
інше)

2020 рік Відділ культури 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

18,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж

19. Встановлення 
автоматичної пожежної 
сигналізації в закладах 
культури району (в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації)

2020 рік Відділ культури 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

93,0 Виявлення 
пожежі на ранніх 
етапах загорання

20. Проведення ремонту 
електричних мереж та 
електрообладнання (в 
т.ч. заміна 
електропроводки)

2020 рік Відділ культури 
райдержадмініст 

рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

100,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від несправних 
електричних 
мереж

21. Придбання первинних 
засобів пожежогасіння 
(вогнегасників)

2020 рік кнп
«Ніжинська

ЦРЛ»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

8,6 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

22. Придбання пожежних 
рукавів та пожежних 
наконечників

2020 рік КНП
«Ніжинська

ЦРЛ»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

7,5 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж

23. Обробка дерев’яних 
елементів горищних 
покриттів засобами 
вогнезахисту

2020 рік КНП
«Ніжинська

ЦРЛ»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

200,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд

24. Встановлення 
автоматичної пожежної 
сигналізації (створення 
системи
протипожежного 
захисту) в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації

2020 рік КНП
«Ніжинська

ЦРЛ»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

300,0 Виявлення 
пожежі на ранніх 
етапах загорання

25. Проведення ремонту 
електричних мереж та 
електрообладнання (в 
т.ч. заміна 
електропроводки)

2020 рік КНП
«Ніжинська

ЦРЛ»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

200,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від несправних 
електричних 
мереж
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати2016 2017 2018 2019 2020
26. Придбання первинних 

засобів пожежогасіння 
(вогнегасників) для 
стаціонарного 
відділення для 
постійного або 
тимчасового 
проживання 
територіального центру 
соціального 
обслуговування

2020 рік Управління
соціального

захисту
населення

райдержадмініст
рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

3,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж

27. Ремонт та технічне 
обслуговування 
гідрантів, відновлення 
водопостачання 
гідрантів стаціонарного 
відділення для 
постійного або 
тимчасового 
проживання 
територіального центру 
соціального 
обслуговування

2020 рік Управління
соціального

захисту
населення

райдержадмініст
рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

10,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж

28. Встановлення 
автоматичної пожежної 
сигналізації (створення 
системи
протипожежного 
захисту) (в т.ч. 
виготовлення проектно- 
кошторисної 
документації) в будівлі 
стаціонарного 
відділення для 
постійного або

2020 рік Управління
соціального

захисту
населення

райдержадмініст
рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

300,0 Виявлення 
пожежі на ранніх 
етапах загорання
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати2016 2017 2018 2019 2020
тимчасового 
проживання 
територіального центру 
соціального 
обслуговування

29. Проведення ремонту 
електричних мереж та 
електрообладнання (в 
т.ч. заміна 
електропроводки)в 
будівлі
стаціонарного 
відділення для 
постійного або 
тимчасового 
проживання 
територіального центру 
соціального 
обслуговування

2020 рік Управління
соціального

захисту
населення

райдержадмініст
рації

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

50,0 Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від несправних 
електричних 
мереж

ЗО. Придбання та технічне 
обслуговування 
первинних засобів 
пожежогасіння 
(вогнегасників)

2020 рік КНП 
«Ніжинський 
центр ПМСД»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

10,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж
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№
з/п

Найменування заходів 
Програми

Термін
вико-нання

заходів
Виконавці Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

31. Організація роботи 
щодо проведення 
замірів опору ізоляції 
електричних мереж, а 
також перевірка 
пристроїв захисту від 
прямих попадань 
блискавки

2020 рік КНП 
«Ніжинський 
центр ПМСД»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети, 
інші джерела 

фінансування не 
заборонені 

законодавством

20,0 Забезпечення 
безпеки життя та 
здоров’я людей та 
зниження 
кількості пожеж

32. Організація роботи 
щодо обладнання 
будівель та споруд 
пристроями захисту від 
прямих попадань 
блискавки і вторинних 
її проявів

2020 рік КНП
«Ніжинський 
центр ПМСД»

Районний, 
селищний, 

сільські бюджети

20,0 Забезпечення 
захисту будівель 
та споруд, 
зменшення 
кількості пожеж 
від прямих 
попадань 
блискавки та 
вторинних її 
проявів

Всього коштів на виконання заходів Програми 4227,6 2,0 21,0 154,0 155,0 3895,6

Начальник відділу з питань цивільного захисту, 
оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії 
з правоохоронними органами Ніжинської райдержадміністрації Михайло МАРЧЕНКО


