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1. Паспорт Обласної цільової соціальної програми забезпечення пожежної
безпеки на 2014 - 2016 роки (надалі - Програма)
1. Ініціатор розробки Програми – департамент з питань цивільного захисту
Львівської обласної державної адміністрації.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми –
3. Розробник Програми – департамент з питань цивільного захисту Львівської
обласної державної адміністрації.
4. Співрозробник Програми – Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
5. Відповідальний виконавець Програми – заступник директора департаментуначальник управління з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації
Харчук Олександр Іванович.
6. Учасники Програми – департамент з питань цивільного захисту Львівської
обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Львівській області, райдержадміністрації та міськвиконкоми
міст обласного значення (в частині, що стосується).
7. Термін реалізації Програми – 2014-2016 роки.
8. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
впродовж 2014-2016 років становить 56 155,36 тис. грн., у тому числі:
- кошти державного бюджету – 419,0 тис. грн.;
- кошти обласного бюджету – 140,0 тис. грн.;
- кошти місцевого бюджету – 55 596,36 тис. грн.;
З них на 2014 рік – 16 574,29 тис. грн., у тому числі:
- кошти державного бюджету – 98,0 тис. грн.;
- кошти обласного бюджету – 35,0 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету – 16 441,29 тис. грн.;
Директор департаменту з питань цивільного
захисту Львівської облдержадміністрації

Титаренко Олексій Федорович

Начальник Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
у Львівській області
Дмитровський Сергій Юрійович

_______
(підпис)

_______
(підпис)

Виконавець Програми: заступник директора
департаменту – начальник управління захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
департаменту з питань цивільного захисту
Львівської облдержадміністрації
Харчук Олександр Іванович

_______
(підпис)
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2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному
поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом
впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту
на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади
та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки,
удосконалення законодавчої і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної
безпеки в населених пунктах та на об’єктах.
Можливі два варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант полягає у виконанні визначених законодавством завдань у сфері
пожежної безпеки та задоволенні потреб сьогодення шляхом забезпечення функціонування
діючих структур пожежної охорони в рамках наданих повноважень.
Реалізація зазначеного варіанта істотно не поліпшить рівень пожежної безпеки
в області.
Другий варіант передбачає впровадження програмного підходу до формування
політики у сфері пожежної безпеки на середньострокову перспективу. Це дасть змогу:
- залучити до розв’язання проблеми пожежної безпеки додаткові джерела
фінансування, незаборонені законодавством;
- збільшити кількість підрозділів державної, місцевої, відомчої та добровільної
пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню з урахуванням
досвіду європейських держав умов для розширення у майбутньому зон
(територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями
та зменшенню фінансового навантаження на бюджети різних рівнів;
- підвищити рівень захисту від пожеж об’єктів та населених пунктів.
Найбільш оптимальним є другий варіант, реалізація якого дасть змогу істотно
підвищити стан пожежної безпеки в області.
У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими
основними напрямами:
- підвищення ефективності управління у сфері пожежної безпеки;
- постійне оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання
у підрозділах державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони;
- підвищення рівня захищеності сільських населених пунктів і об’єктів аграрного
та промислового сектору економіки.
2.1. Тенденція збільшення пожеж протягом останніх років і непоодинокі випадки
загибелі на них людей на території Львівської області вимагає проведення детального
аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному районі, населеному пункті,
на підприємствах, в установах та організаціях і розроблення на основі такого аналізу
комплексного плану, що дасть можливість створити (передбачити) низку заходів
із запобігання пожежам і загибелі на них людей.
2.2. З метою підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах Львівської
області, органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади необхідно
активізувати роботу щодо розроблення та реалізації районних (міських) програм,
спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів, та об’єктів,
забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної
охорони відповідно до вимог нормативно-правових актів.
2.3. Значна віддаленість багатьох сільських населених пунктів від місць дислокації
державних пожежно-рятувальних підрозділів збільшує час слідування до них у випадку
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необхідності підпорядкованих сил та засобів, що зумовлює збільшення кількості пожеж
та негативних наслідків від них – збільшення кількості людських жертв та матеріальних
втрат. Створення місцевих пожежних команд у сільській місцевості дасть можливість
оперативно проводити гасіння пожеж на початкових стадіях силами місцевих пожежних
команд, що дозволить суттєво зменшити кількість жертв і матеріальних втрат від пожеж.
2.4. Будівлі та споруди архівних установ характеризуються великим пожежним
навантаженням. Недостатнє фінансування на сьогодні день не дає змоги привести шляхи
евакуації, автоматичні системи протипожежного захисту, системи оповіщення людей про
пожежу та електрообладнання в архівах області до належного протипожежного стану.
Виконання вищезазначених протипожежних заходів забезпечить надійний захист
з попередження пожеж в архівних установах, а також полегшить роботу пожежнорятувальних підрозділів при гасінні таких пожеж.
2.5. Станом на сьогодні день викликає занепокоєння стан інженерного обладнання
систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості,
зокрема у мм. Львові, Червонограді, Трускавці та Дублянах Жовківського району, яке
в більшості випадків перебуває у вкрай незадовільному стані. У зв’язку з цим важливим
і необхідним є здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення у робочий стан
таких систем у висотних будинках і будинках підвищеної поверховості, зокрема
відновлення внутрішнього протипожежного водопостачання, проведення ремонту
автоматичної пожежної сигналізації, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту
та технічного обслуговування.
2.6. Одним із факторів, які негативно впливають на роботу пожежно-рятувальних
підрозділів, є незадовільне протипожежне водопостачання, а місцями його повна відсутність,
що суттєво ускладнює гасіння пожеж, збільшує матеріальні затрати.
На балансі комунальних служб області на сьогодні на обліку знаходиться
4622 пожежних гідранти, з яких 587 (12,7 %) являються непридатними до використання.
На водомережах міста Львова знаходиться 2603 пожежних гідранти, з яких 373 (14,3%)
являються непридатними до використання і потребують негайного відновлення
їх працездатності. Наявні пожежні гідранти підлягають постійному технічному
обслуговуванню та перевірці їх на водовіддачу, шляхом пуску води, що потребує також
відповідного фінансування на виконання даних робіт. Здійснення комплексу заходів щодо
приведення стану пожежних гідрантів у відповідність з вимогами нормативно-правових
актів суттєво покращить ефективність роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
2.7. Сьогодні гостро стоїть питання обладнання об’єктів, особливо з масовим
перебуванням людей, системами протипожежної автоматики та виведення від них сигналів
на пульти пожежного та техногенного спостереження. Виведення сигналів від об’єктових
систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження
забезпечить постійний моніторинг за пожежним і техногенним станом об’єктів і вчасне
реагування пожежно-рятувальних підрозділів при виникненні на них пожеж.
2.8. Важливим фактором запобігання виникненню пожеж є стан вогнестійкості
будівель і споруд. Відсутність фінансування відповідних заходів впродовж останніх років
зумовила незадовільний стан вогнестійкості будівель та споруд, зокрема закладів охорони
здоров’я, культури та інших державних установ у районах та містах області. Проведення
робіт з просочення конструкцій будівель та споруд вогнетривкими сумішами суттєво
підвищить їх вогнестійкість, а у разі виникнення пожеж - здатність протистояти впливу
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високих температур без істотних деформацій, що значно зменшить час розповсюдження
пожеж та матеріальні збитки від них.
2.9. Тривалий час не здійснюється ремонт та технічне обслуговування димових
і вентиляційних каналів висотних будинків і будинків підвищеної поверховості
у населених пунктах області, основна функція яких полягає у створенні безпечних умов
евакуації людей у разі виникнення пожежі на об'єкті шляхом попередження утворення
високих концентрацій диму, а також небезпечних для здоров'я газоподібних речовин.
Працездатність димових і вентиляційних каналів значно полегшує роботу рятувальників
під час гасіння пожеж, зменшує кількість людських жертв від отруєння продуктами
горіння.
2.10. Фестиваль дружин юних пожежних проводиться щороку серед дружин юних
пожежних. Фестиваль відбувається у 4 етапи: шкільний, районний, обласний
та всеукраїнський. Завданнями фестивалю є залучення учнів загальноосвітніх навчальних
закладів до вивчення правил безпеки життєдіяльності та їх пропаганди серед однолітків
і населення; формування у дітей та молоді навичок збереження навколишнього
середовища; розкриття творчих здібностей та організація змістовного дозвілля учнівської
молоді; виховання у молодого покоління громадянських і патріотичних почуттів.
Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді
сприяє зменшенню кількості надзвичайних подій, винуватцями яких стають діти,
та зменшенню травматизму і загибелі дітей внаслідок надзвичайних подій різного
характеру.
3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного
середовища, потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів
з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня
протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики
у сфері пожежної безпеки.
4. Визначення відповідального виконавця Програми
Відповідальним виконавцем Програми визначено заступника директора
департаменту - начальника управління з питань захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної
державної адміністрації Харчука Олександра Івановича.
5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямків використання бюджетних
коштів та результативних показників
Програма передбачає виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності
державного управління та діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації
пожежогасіння за такими основними напрямками:
1) створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю суб’єктів
господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;
2) приведення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів у відповідність
з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;
3) забезпечення високого рівня протипожежного захисту сільських населених
пунктів, територій і об’єктів природно-заповідного фонду;
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4) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами,
зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;
5) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат
та матеріальних збитків;
6) своєчасне виявлення осередків загорань, оповіщення про них населення
та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння із застосуванням систем
протипожежного захисту;
7) забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі
за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській місцевості.
Для розв’язання проблем забезпечення пожежної безпеки передбачається
виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:
1) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному районі,
населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення
за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам
і загибелі на них людей;
2) розроблення з урахуванням Обласної цільової соціальної програми забезпечення
пожежної безпеки на 2014-2016 роки відповідних районних (міських) програм,
спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів,
забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної
охорони відповідно до вимог нормативно-правових актів;
3) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної
охорони;
4) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту,
систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель і споруд державного
обласного архіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад у відповідність
з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;
5) приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного
захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного
функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з
їх ремонту
та технічного обслуговування;
6) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського
типу, об’єктів і здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів,
водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів;
7) виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного
та техногенного спостереження;
8) підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій
вогнетривкими сумішами;
9) приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів
та їх обслуговування;
10) проведення (участь) у щорічному Всеукраїнському фестивалі дружин юних
пожежних.
Перелік завдань і заходів з виконання Обласної цільової соціальної програми
забезпечення пожежної безпеки на 2014-2016 роки зазначено у додатку.
6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки виконання завдань, заходів
Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів:
- державного бюджету;
- обласного бюджету;
- місцевих бюджетів.
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Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
становить орієнтовно 56 155,36 тис. грн. За результатами виконання заходів програми
в кінці кожного року уточнюються заходи на наступний рік та обсяги видатків
на їх фінансування.
Всього для виконання Програми в цілому необхідно:
тис. грн.

Джерела фінансування
Роки

Всього

2014
2015
2016
Всього

16 574,29
19 950,55
19 630,52
56 155,36

Субвенція з
державного
бюджету
98,0
196,0
125,0
419,000

Обласний
бюджет

Місцевий бюджет

35,0
35,0
70,0
140,0

16 441,29
19 719,55
19 435,52
55 596,36

Виконання заходів Програми дасть змогу протягом наступних 3 років забезпечити
суттєве підвищення рівня безпеки проживання населення, його захищеність від впливу
шкідливих техногенних факторів.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється
департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Інформація про стан виконання Програми надається щоквартально до 25 числа місяця,
наступного за звітним періодом, у департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі
та промисловості, а також департамент фінансів Львівської обласної державної
адміністрації.
Додаток: Завдання і заходи з виконання обласної цільової соціальної програми
забезпечення пожежної безпеки на 2014-2016 роки на 10 арк. в 1 прим.
Директор департаменту з питань
цивільного захисту
Львівської облдержадміністрації

Титаренко Олексій Федорович

___________

Начальник Головного управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
у Львівській області

Дмитровський Сергій Юрійович

___________

Виконавець Програми: заступник директора
департаменту – начальник управління
захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій департаменту
з питань цивільного захисту
Львівської облдержадміністрації
Харчук Олександр Іванович

(підпис)

(підпис)

___________
(підпис)

