
 
 
 
 
 
 

  МІСЬКА  ПРОГРАМА 
 захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  на період  2014-2018 років 
 

1. Загальні положення 
 

Значущість проблеми забезпечення захисту населення і територій міста від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру полягає у 
необхідності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, яка 
відповідно до  Кодексу цивільного захисту України здійснюється єдиною 
державною системою цивільного захисту, яка складається з функціональних і 
територіальних підсистем та їх ланок.  
      Рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.08.2012 р.  № 391 
затверджено   Положення  про   Коростенську   міську ланку територіальної   
підсистеми   єдиної  державної системи цивільного захисту.  

Кодексом цивільного захисту України передбачені повноваження органів 
місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.  

Виконання повноважень пов’язаних із захистом населення, територій, 
навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 
реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 
захисту потребує використання коштів міського бюджету. 

Прийняття Програми дозволить зменшити ризик виникнення надзвичайних 
ситуацій та їх вплив на населення міста, зменшити кількість постраждалого 
населення та загибелі людей від надзвичайних ситуацій та подій.  

 
2. Визначення мети Програми 

 
Метою міської програми захисту населення і територій міста від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 
роки (надалі – Програма) є зменшення ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій та забезпечення ефективного захисту населення і територій від їх 
наслідків, попередження нещасних випадків на водних об’єктах. 

 Програма розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України  і 
спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і 
територій від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, 
екологічного, природного та воєнного характеру, вдосконалення системи 
забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах. 

 

Додаток 
до рішення Коростенської  міської ради 
двадцять шоста сесія VІ скликання 
від 10.10. 2013 року №1212 
 



3. Напрями діяльності та заходи Програми  
 

Програма є складовою частиною комплексного вирішення проблем 
цивільного захисту, у тому числі щодо ефективного захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.  

Програма передбачає здійснення наступних заходів:  
 забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з 
питань, що стосуються захисту населення та території міста від  наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
 підвищення готовності органів управління та сил з метою забезпечення 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру; 

зниження рівня техногенної небезпеки; 
 ліквідація наслідків підтоплення територій міста та зменшення впливу 
причин і факторів розвитку цих процесів;  
 зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов на 
життєдіяльність населення та функціонування об’єктів життєзабезпечення 
міста; 
 створення і утримання матеріальних резервів для ефективної ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  
 здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, 
створення і впровадження сучасних інформаційних технологій; 
 навчання всіх категорій населення діям в умовах загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій; 
 удосконалення системи безпеки та підвищення ефективності роботи, 
пов’язаної з безпекою перебування людей на водних об’єктах; 
 створення належних умов для відпочинку населення міста на водних 
об’єктах; 
  удосконалення організаційних засад діяльності міської комунальної 
рятувальної служби на воді, зміцнення її технічного оснащення та кадрового 
потенціалу; 
 створення безпечних умов праці персоналу, охорона життя і здоров’я 
працівників служби; 
 посилення контролю за станом готовності служби до проведення 
рятувальних робіт, наявністю відповідних угод на аварійно-рятувальне 
обслуговування; 
 проведення широкої пропагандистсько-роз’яснювальної роботи з 
населенням по правилам охорони життя людей на водних об’єктах. 

 

4. Фінансування заходів Програми 
 

Відповідно до Кодексу Цивільного захисту України забезпечення 
реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету із 
залученням інших джерел фінансування не заборонених законодавством.  

Розрахунок фінансового забезпечення додається. 
 
 



 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація запланованих Програмою заходів дозволить:  

 зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх вплив на 
населення; 
 підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації; 
 забезпечити своєчасне оповіщення працівників підприємств, установ, 
організацій та населення міста про виникнення надзвичайних ситуацій; 
 запобігти виникненню надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних 
хімічних речовин; 
 зменшити кількість постраждалого населення та загибелі людей від 
надзвичайних ситуацій; 
 підвищити рівень обізнаності населення у сфері цивільного захисту; 
 набути знань та навичок дій з питань цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності серед дітей навчальних закладів міста; 
 забезпечити ефективність захисту населення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій; 
 запобігти виникненню надзвичайних подій на водних об’єктах; 
 забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації та контроль 
за діяльністю рятувальної служби на воді; 
 забезпечити формування єдиних вимог щодо безпеки під час масового 
відпочинку людей на водних об’єктах влітку та місцях спортивного і 
любительського рибальства; 
 привести інженерне обладнання пляжів та технічне оснащення 
рятувальної служби на воді у відповідність вимогам чинного законодавства; 
 удосконалити управління сферою безпеки під час перебування людей на 
водних об’єктах; 
 забезпечити безпечні умови праці, охорону життя та здоров’я 
рятувальників. 

 

Секретар міської ради                                                              В.Ходаківський 


