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КАЛИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
РІШЕННЯ №516

11 грудня  2018 р.
 24  сесія 7 скликання

Про Комплексну програму захисту населення і територій 
Калинівського району у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2019-2020 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та «Про правові засади цивільного захисту», Указів Президента України від 9 лютого 2002 року № 802/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та від 6 вересня 2007 року № 825/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про стан керівництва у сфері запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру» районна Рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму захисту населення і територій Калинівського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2020 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації та її структурним підрозділам забезпечити виконання районної Комплексної програми захисту населення і територій Калинівського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2020 роки.
3. Фінансування програми проводити за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів, спонсорських та благодійних надходжень.
4. Про хід виконання Комплексної програми інформувати районну Раду щорічно.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, проведення економічних реформ, промисловості та управління комунальним майном (Карпінець В.Д.) питань охорони природнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою та лісового господарства (Огроднійчук В.О.)


          Голова районної ради                                                  Василь Поліщук



Додаток 
до рішення 24 сесії
районної ради 7 скликання
                                                                      від 11 грудня 2018 р. №516

Комплексна програма
захисту населення і територій Калинівського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2020 роки
І. Обґрунтування необхідності комплексної програми.
Комплексна програма захисту населення і територій Калинівського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2020 роки розроблена на виконання законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та "Про правові засади цивільного захисту", Указів Президента України від 09.02.2002 року № 802/2001 "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та від 06.09.2007 року №825/2007 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про стан керівництва у сфері запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру”, рішення 16 сесії 5 скликання Вінницької обласної ради від 19 березня 2008 року № 511 «Про обласну Комплексну програму захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки».
За останні 7 років техногенна обстановка в районі значно погіршилась. Руйнівні прояви природної стихії мають тенденцію зростання їх кількості та масштабності наслідків.
Основними причинами виникнення виробничих аварій та збільшення кількості природних чинників виникнення надзвичайних ситуацій в районі є:
- зниження стійкості до аварій виробництва внаслідок спрацьованості (зношеності, закінчення встановлених термінів експлуатаційних ресурсів) основних виробничих фондів;
- послаблення відповідальності власників об’єктів підвищеної небезпеки за дотримання безпечного режиму виробництва;
- зниження кваліфікаційного й професійного рівня експлуатаційного персоналу об’єктів підвищеної небезпеки;
- технічна складність виробництва, великий обсяг використання й транспортування небезпечних речовин, матеріалів та виробів, накопичення відходів виробництва, артилерійського озброєння, боєприпасів з простроченим терміном використання;
- наявність великої кількості заборонених, невідомих та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин;
- порушення природоохоронних норм при здійсненні господарчої діяльності юридичними та фізичними особами;
- обмежене фінансування видатків на запровадження безпечних технологій в виробництві з боку його власників, їх намір економії коштів на придбанні засобів індивідуального захисту працюючого персоналу.
Практичний досвід ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникали на території району, засвідчує необхідність якісного покращення підготовки керівного складу органів управління місцевих ланок районної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Набули державного рівня проблеми:
- підготовка фахівців районних організацій і установ, що залучаються до управління заходами з ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах мирного часу та в особливий період;
- створення, зберігання та своєчасне оновлення засобів індивідуального захисту населення, матеріально-технічних резервів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій.
Вищенаведені аргументи доводять необхідність комплексного підходу до проблем цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, концентрації людських, матеріально-технічних і фінансових ресурсів на вирішення першочергових заходів у цій сфері.

II. Мета і основні завдання Комплексної програми, 
очікувані результати її виконання
Метою Комплексної програми є забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і створення належних умов безпечної життєдіяльності населення району.
Основними завданнями Комплексної програми є:
- забезпечення захисту населення і територій району від наслідків аварій, катастроф та проявів стихійного лиха;
- удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків;
- організація і проведення рятувальних та  інших невідкладних робіт в районах надзвичайних ситуацій;
- організація належного матеріально-технічного забезпечення проведення рятувальних робіт та всебічного і якісного життєзабезпечення постраждалого населення;
- підготовка керівного складу, органів управління та навчання населення до умілих дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
- покращення інформаційної взаємодії між органами виконавчої влади причетними до вирішення завдань цивільного захисту та інформування населення про загрозу чи виникнення ситуацій та його дії у цих ситуаціях.

Виконання Комплексної програми дасть можливість:
- суттєво зменшити кількість надзвичайних ситуацій і постраждалого від них населення;
- зменшити витрати на відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій;
- забезпечити безпечні умови життєдіяльності населення;
- виключити можливість посилення соціальної напруги серед населення обумовлену недостатнім піклуванням виконавчої влади про захист населення від можливих надзвичайних ситуацій.
III. Фінансування Комплексної програми
Заходи Комплексної програми реалізуються відповідно до  законодавства за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів сільських рад, виділених згідно з рішеннями відповідних рад, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, благодійних громадських організацій, інших джерел фінансування не заборонених законодавством.
Загальний обсяг фінансування після затвердження у встановленому порядку завдань Комплексної програми складає 1955.0  тис. грн.

За рахунок коштів районного  бюджету фінансуються:
	технічне оснащення мережі пунктів управління заходами по ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час та на особливий період;
	впровадження автоматизованої системи оповіщення населення населених пунктів які попадають в зону розльоту осколків боєприпасів у випадку імовірної надзвичайної ситуації на території військової частини А-1119;
	матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту;
	проведення командно-штабних тренувань, семінарів з працівниками органів управління цивільного захисту та населення району до дій у надзвичайних ситуаціях;
	придбання засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у зоні можливого враження сильнодіючими отруйними речовинами.

За рахунок інших джерел фінансування:
-  розроблення механізмів забезпечення безпеки населення і територій;
	створення об’єктових систем запобігання надзвичайних ситуацій;

підготовка і перепідготовка спеціалістів з питань цивільного захисту.
ІV. Заходи комплексної програми захисту населення і територій району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
1. Організаційні заходи.
1.1. Постійно та всебічно проводити аналіз стану захисту населення і територій району, в кожному населеному пункті і на потенційно небезпечних об’єктах. За результатами   аналізу та з урахуванням факторів, що істотно погіршують техногенний стан, негативно впливають на стан здоров’я населення району, істотно погіршують умови його життєдіяльності, наносять збитки виробництву та природному середовищу, розробляти заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій з визначенням виконавців, термінів виконання та джерел фінансування запланованого.
Довести до населення зміст та основні напрямки роботи органів представницької та виконавчої влади щодо реалізації Комплексної програми.
2019 – 2020 роки	Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, начальники спеціалізованих служб цивільного захисту, начальники цивільного захисту, сільських рад, об’єктів господарської діяльності
1.2. Передбачити у програмі соціально-економічного розвитку району спеціальні розділи щодо здійснення заходів направлених на зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
       2019 – 2020 роки	               відділ економіки райдержадміністрації 

1.3. Систематично вносити на розгляд сесій районної, міської, сільських рад та засідань колегій райдержадміністрації питання про хід реалізації Комплексної програми, виконання заходів щодо покращення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Передбачити персональну відповідальність посадовців за виконання запланованих заходів.
               2019– 2020 роки	районна рада, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації 
1.4. Забезпечити фінансування витрат пов’язаних з виконанням Комплексної програми, за рахунок коштів, визначених у державному бюджеті України, відповідальним виконавцям вжити заходів до залучення коштів місцевих бюджетів та з інших джерел фінансування не заборонених законодавством для покриття витрат державних органів та комунальних аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також для зміцнення їх матеріально-технічної бази.
Вести планомірну роботу по створенню матеріально-технічних резервів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.
     2019 – 2020 роки
відділ  економіки, фінансове управління        райдержадміністрацій
	
2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків, організація життєзабезпечення потерпілого населення.
2.1. Удосконалити організацію управління заходами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:	- здійснити технічне до оснащення сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, запасного пункту управління районної державної адміністрації;
2019 – 2020 роки	Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації,  відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
- придбання переносних портативних радіостанцій для забезпечення зв’язку з запасним пунктом управління, збірними та приймальними  пунктами евакуації, пунктами управління спеціалізованих служб.
2019 – 2020 роки	 сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації 
2.2. Удосконалити систему прогнозування, збору інформації та аналізу причин виникнення надзвичайних ситуацій, запровадити міжгалузеву систему моніторингу з метою попередження їх виникнення:
2019 – 2020 роки	сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, районні організації і установи, міська та сільські ради
- запровадити прогнозно-моделюючі комплекси, що забезпечують прогнозування та оцінку наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, транспорті, інженерних магістралях та водних об'єктах;
2019 – 2020 роки	сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, наукові заклади і центри
-  провести прямий телефонний зв’язок з хімічно-небезпечними об’єктами.
2019 – 2020 роки	цех телекомунікаційних послуг №6
2.3. Здійснювати захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запроваджувати заходи щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків:
- запроваджувати заходи, спрямовані на розвиток будівництво місцевої системи оповіщення населення, яке мешкає у зонах можливого ураження у разі виникнення надзвичайних ситуацій  на 48 арсеналі;
2019 – 2020 роки                 сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації 
- впровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виявлення на ДП «Калинівкаводоканал».
         2019 – 2020 роки	                    міська рада, КП «Калинівкаводоканал»
         - утримання Уладівської, Дружненської пожежних команд, забезпечення аварійно-рятувальним обладнанням
    2019 - 2020роки                                               районна рада, сільські ради
2.4.  Удосконалити систему оперативного реагування на надзвичайні ситуації:
- всебічне технічне та організаційне забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при його роботі як в місці постійної дислокації, так і на місці виникнення надзвичайних ситуацій;
2019 – 2020 роки	         районна  державна адміністрація
- забезпечити мобільну оперативну групу районної  державної адміністрації транспортом, засобами зв'язку та індивідуального захисту, а також вимірювальними приладами для забезпечення роботи у зоні виникнення надзвичайної ситуації.
2019 – 2020 роки	         районна  державна адміністрація
2.5. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення потерпілого населення:
2019 – 2020 роки	відділ економіки районної державної адміністрації, міська та сільські ради
- утримувати та поповнювати матеріальні резерви для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно визначеної номенклатури;
             2019 – 2020 роки                          відділ економіки районної державної адміністрації, підприємства та організації
- здійснювати придбання та ремонт існуючих польових кухонь для організації харчування бригад аварійно-рятувальних служб та потерпілого населення;
2019 – 2020 роки                     районна спілка споживчого товариства
- придбати засоби індивідуального захисту для непрацюючого населення  яке проживає у зоні можливого хімічного забруднення.
2019 – 2020 роки                   сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації
2.6. Покращувати інформаційну взаємодію між організаціями та установами причетними до вирішення завдань цивільного захисту, інформування керівництва району, населення, готувати інформаційні бюлетені про стан техногенної та природної безпеки, аналітичні матеріали по конкретним надзвичайним ситуаціям.
2019 – 2020 роки                     сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації забезпечувати своєчасне і достовірне інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації та перебіг подій у ході її ліквідації.
	           2.7. Забезпечувати своєчасне і достовірне інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій та перебіг подій у ході її ліквідації.
2019 – 2020 роки             сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю, редакція газети «Прапор Перемоги», міська та сільські ради 
2.8. Готувати керівний склад цивільного захисту, органів управління і сил, навчання населення правилам поведінки при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій:
-	готувати та доводити до підлеглих ланок цивільного захисту щорічні організаційно-методичних вказівки, інші керівні документи та звітні матеріали з підготовки керівного складу цивільної оборони, її органів управління та формувань, навчання населення;
2019 – 2020 роки	сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, міська та сільські ради, підприємства, організації і установи району
-	сприяти громадським організаціям та рухам;
2019 – 2020 роки                       сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації 
-	готувати та проводити комплексні та спеціальні навчання за тематикою цивільного захисту;
2019 – 2020 роки                      сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами, міська та сільські ради, підприємства, організації і установи району
-	сприяти поширенню "Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа безпеки" на території району, залучати молодь до навчання та практичної підготовки за програмою юних рятувальників
2019 – 2020 роки                  сектор цивільного захисту, оборонної роботи та з питань взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації  
-	розробляти та готувати до видання навчальні, методичні матеріали, відеопродукцію з питань цивільного захисту.
2019 – 2020 роки	районна державна адміністрація.


Заступник керуючого справами-начальник   
загального відділу виконавчого апарату районної ради                    Ольга Колєснікова  


Додаток до Програми





ПОКАЗНИКИ НАПРЯМКІВ 
виконання Комплексної програми захисту населення і територій Калинівського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2020 роки


№ з/п
Назва заходів
Одиниця виміру
Вихідні дані
Всього по розділам
Очікуваний результат




І етап
всього





2019
2020



1.
Удосконалення організації управління заходами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру






Підвищення функціональної готовності органів управління цивільного захисту
1.1.
Придбання автомобільних радіо станцій для автомобілів, які планується залучати для проведення евакуаційних заходів  



    2 шт

8
8

16,0

1.2.
Придбання портативних радіо станцій для забезпечення начальників спеціалізованих служб ЦЗ, штабу з ліквідації НС

    4 шт.




12


12




24.0

1.3.
Придбання гучномовців для проведення евакуаційних заходів
4 шт

2
2

4.0

1.4.
Придбання телефонних апаратів для організації роботи кризового центру
6 шт

3
3

6.0

1.5
Придбання столів для організації роботи кризового центру
12 шт

12
8

20.0

2.
Здійснення заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків НС, запровадження заходів щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків






Своєчасне попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
2.1.
Запровадження заходів, спрямованих на розвиток системи оповіщення населення, яке мешкає в зонах ураження від розльоту ракет і боєприпасів при виникненні надзвичайних ситуацій на території в/ч А-1119, забруднення РР та ураження НХР при аваріях (катастрофах) з викидом (виливом) на ХНО та транспорті при перевезенні небезпечних вантажів

Проектуван-
ня, будівництво, реконструкція, модернізація місцевої автоматизованої системи оповіщення
200,0
200,0

400,0
Своєчасне інформування населення
2.2.
Придбання та встановлення електросирен 







2.3.
Апаратура для  оповіщення населення яке потрапляє в зону ураження від 48 арсеналу 

Обслуговування апаратури оповіщення
20,0
20,0

40.0

2.4.
Утримання та удосконалення матеріально – технічної оснащеності місцевих пожежних команд
Дружненська
Уладівська




2.5.
Забезпечення населення індивідуальними засобами захисту
комплект- 1000

160,0
160,0

320,0

2.6.
Придбання дизельної електростанції
комплект-1

1




2.7.
Впровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та попередження людей у разі її виявлення


20,0
50,0

70,0

3.
Удосконалення системи оперативного реагування на надзвичайні ситуації






Підвищення оперативності при реагуванні на надзвичайні ситуації

Всебічне технічне та організаційне забезпечення роботи штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій






Всебічне забезпечення роботи штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні її виникнення
3.1.
Оснащення пункту управління засобами індивідуального захисту шкіри та органів дихання
комп.-12
відсутні
18.0
18.0

36.0

3.2.
Придбання сучасної комп’ютерної техніки Note-Book для членів оперативної групи і кризового центру
комп.-1
відсутні
15.0
-

15.0

3.3.
Придбання сучасних засобів радіаційної та хімічної розвідки, вимірювача концентрації аміаку, хлору та ртуті
приладів- 8
відсутні
30,0
40.0

70.0

3.4.
Забезпечення пункту управління агрегатом живлення 4 кВт та приладами для освітлення
агрегатів-1
відсутні
10,0
10.0

20,0

4.
Матеріально – технічне забезпечення з ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення потерпілого населення







4.1.
Утримання та поновлення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з визначеною номенклатурою


150.0
150.0

300.0
Створення мінімально необхідного резерву МТЗ
4.2.
Придбання спеціального аварійно- рятувального обладнання і спорядження для проведення заходів по ліквідації надзвичайних ситуацій


20,0
80,0

100.0

4.3.
Придбання та ремонт існуючих польових кухонь для організації харчування аварійно – ремонтних бригад, та потерпілого населення, в тому числі:








- придбання
од.-4
відсутні
11.0
12.0

23.0


- ремонт
од.-4
відсутні





4.4
Витрати на проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на 48 арсеналі


240.0
240.0

480.0

5.
Підготовка керівного складу цивільного захисту, органів управління і сил, навчання населення правилам поведінки при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій







5.1.
Підготовка та проведення спеціальних навчань (тренувань) за тематикою цивільного захисту
Три навчання
Проводяться щорічно
8,0
8,0

16.0

5.2
Придбання приладів телерадіомовлення  для кабінету з питань цивільного захисту


15.0
20.0

35.0


ВСЬОГО:


954.0
1041.0

1955.0




          
                         Заступник керуючого справами-начальник 
                 загального відділу виконавчого апарату районної ради                                          Ольга Колєснікова


