
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  затвердження Програми
забезпечення пожежної безпеки на
території  Нижньосироватської
сільської ради Сумського району
Сумської  області  на  2022-2024
роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті  26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  Програму  забезпечення
пожежної  безпеки  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського району Сумської області на 2022-2024 роки, погоджену рішенням
виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської  ради  №  165  від
30.11.2021   року, з  метою  створення  механізму  забезпечення  заходів
пожежної  безпеки  в  громаді  та  умов  для  реалізації  державної  політики  у
сфері пожежної безпеки, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Затвердити  Програму забезпечення пожежної безпеки на території
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області  на
2022-2024 роки (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням   даного   рішення покласти на постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та
управління комунальною власністю.

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
до  рішення  8  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради
«Про  затвердження  Програми
забезпечення  пожежної  безпеки  на
території  Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району
Сумської області на 2022-2024 роки»
від 23.12.2021 року

ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки на

території Нижньосироватської
сільської ради Сумського району

Сумської області на 2022 – 2024 роки

с. Нижня Сироватка
2021 р.



Паспорт 
Програми забезпечення пожежної безпеки

 на 2022-2024 роки

1 Ініціатор розроблення 
програми

Нижньосироватська сільська рада 
Сумського району Сумської області

2 Розробник Програми Виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 
(ТГ)

3 Спів розробники 
Програми

Виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 
(ТГ)

4 Відповідальний 
виконавець Програми

Виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 
(ТГ)

5 Термін реалізації 2022 – 2024
6 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 
виконанні Програми

Місцевий, державний бюджет та 
інші джерела не заборонені чинним 
законодавством.

7 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів 
необхідних для 
реалізації Програми, 
всього, у тому числі 
коштів місцевого 
бюджету

300,00 тис. грн



Програма забезпечення пожежної безпеки на 2022-2024 роки

І. Загальна частина
Програма  попередження  надзвичайних  ситуацій  та  забезпечення

пожежної безпеки у Нижньосироватській сільській раді на період 2022-2024
роки  (далі  –  програма)  створена  на  основі  комплексного  підходу  до
розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля
від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, пожеж і
їх  наслідків.  Вона  визнає  шляхи  вдосконалення  системи  попередження,
локації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки
в  громаді,  організаційні  засади  їх  функціонування,  зміцнення  технічної  і
ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

Незадовільний  стан  справ  з  виникненням  пожеж  та  їх  наслідками
свідчить  про  необхідність  вирішення  проблеми  охорони  життя  людей,
національного  багатства  і  навколишнього  природнього  середовища,  що
потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів. 

На  даний  час  становище  ускладняється  незадовільним  станом
матеріально-технічного забезпечення пожежних підрозділів 

Особливо проблемною залишається ситуація із забезпеченням пожежної
безпеки у сільській місцевості, де виникає більше третини загальної кількості
пожеж, а гасіння ускладняється значною віддаленістю підрозділів державної
пожежної охорони та низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних
формувань сільськогосподарських об’єктів.

До реформування аграрного  сектора на території Нижньосироватської
сільської  ради  існувало  2  підрозділи  сільських  пожежних  команд,  які
ліквідовували майже половину пожеж, що виникали в сільській місцевості.
На даний час підрозділи ліквідовані.

Гасінням  пожеж  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
займається 1 державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної
служби України  з  надзвичайних  ситуацій  в  Сумській  області.  (дислокація
смт. Низи Сумський район Сумська область). 

Створення місцевої пожежної команди в с. Нижня Сироватка планується
в 2023 році. Підставою відтермінування реалізації даного проекту є значне
фінансове навантаження на бюджет Нижньосироватської сільської ради.

Проблемою  також  є  забезпечення  населених  пунктів  системами
протипожежного водопостачання.

Варто  зауважити,  що  від  наявності  необхідної  кількості  справних
джерел протипожежного водопостачання залежить оперативне реагування на
пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв
та значних матеріальних збитків, зменшити час та фінансові витрати на їх
ліквідацію.

З  кожним  роком  проблемні  питання,  пов’язані  із  забезпеченням
пожежної  безпеки  об’єктів  господарювання  і  населених  пунктів,
загострюються.



Наявність вищезгаданих проблем значною мірою зумовлена відсутністю
належного  нормативно-правового,  фінансового,  матеріально-технічного
забезпечення,  вирішенням питань соціального, інформаційного та науково-
технічного  характеру.  Гострота  таких  проблем  вимагає  вжиття
організаційних  та  інженерно-технічних  заходів  з  боку  органів  виконавчої
влади  та  місцевого  самоврядування.  Особлива  увага  при  цьому  повинна
приділятися питанням нормативного і правового характеру, удосконаленню
системи профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази
пожежної охорони.

Не  менш  важливим  питанням  у  недопущенні  та  ліквідації  пожеж  є
утримання  систем  протипожежного  водопостачання,  стан  яких  є  чи  не
основним чинником у ході ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій.

Відсутність або несправність протипожежних водоймищ веде до втрати
часу та може призвести до непоправних наслідків,  кожна хвилина пожежі
може коштувати життя та здоров’я людини.

Враховуючи цей фактор на території населених пунктів сільської ради
обладнані 9 діючих пожежних гідрантів (7 в с. Нижня Сироватка та 2 в с.
Старе Село).

У зв’язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною
національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на
виконання  яких  розроблена  ця  програма,  з  урахуванням  пропозицій
зацікавлених місцевих органів виконавчої влади.

ІІ. Мета програми
Програму  розроблено  з  метою  створення  механізму  забезпечення

заходів  пожежної  безпеки  в  громаді  та  умов  для  реалізації  державної
політики у сфері пожежної безпеки.

Метою програми є:
- забезпечення  захисту  життя  та  здоров’я  населення,  навколишнього

природнього середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж;
- посилення пожежної безпеки в населених пунктах;
- створення,  оснащення  та  оптимальна  дислокація  при  створенні

підрозділів  місцевої  пожежної  охорони  населених  пунктів  у  сільській
місцевості, підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації
наслідків пожеж у сільській місцевості;

- приведення систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в
населених  пунктах  у  відповідність  до  вимог  нормативно-правових  актів,
норм і правил.

ІІІ. Шляхи і способи вирішення проблеми
Забезпечення  пожежної  безпеки  полягає  у  комплексному,  поетапному

вирішенні  проблемних  питань  у  сфері  пожежної  безпеки,   гарантованому
захисті суспільства та навколишнього середовища від пожеж і їх наслідків.
впровадження організаційних засад забезпечення пожежної безпеки органів
влади,  зміцненні  правовою,  науково-технічною  і  ресурсною  базою  дасть
змогу суттєво зменшити в громаді кількість пожеж та надзвичайних ситуацій.



У  рамках  програми  передбачається  здійснити  ряд  заходів,  які
обґрунтовують вибір оптимальних шляхів розв’язання проблем, враховують
переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість: 

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані
на здійснення заходів, передбачених програмою, для запобігання та ліквідації
наслідків пожеж;

- здійснити  комплекс  заходів,  встановити  порядок  і  способи
розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  приведенням  систем  протипожежного
водопостачання  в  населених  пунктах  та  на  об’єктах,  а  також  систем
протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості у відповідність
до вимог нормативно-правових актів, норм та правил.

Для  вирішення  проблеми  забезпечення  пожежної  безпеки  об’єктів  та
населених пунктів необхідно врегулювати питання щодо:  

- об’єднання можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій ( у тому числі
громадських);

- забезпечення  нагляду  за  станом  пожежної  безпеки  об’єктів  та
населених  пунктів  для  своєчасної  протидії  пожежам  і  зменшення  їх
негативних наслідків;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи суб’єктів системи
забезпечення пожежної безпеки;

- ефективного  розв’язання  завдань  із  забезпечення  протипожежного
захисту громади та оперативного реагування на пожежі;

ІV. Етапи реалізації програми
Реалізацію Програми планується здійснити протягом 2022-2024 років.

V. Джерела фінансування програми
Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів

місцевого,  державного  бюджетів,  а  також  інших  джерел,  не  заборонених
чинним законодавством.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть
щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний
рік, виходячи із фінансових можливостей сільського бюджету.

Нижньосироватська сільська рада самостійно визначає обсяг коштів, які
можуть бути виділені з місцевого бюджету для реалізації заходів, визначених
Програмою.

VІ. Основні результати від реалізації програми
Результати виконання комплексу завдань,  передбачених програмою та

спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населених
пунктів, є:

- зниження  ризиків  виникнення  пожеж  та  загроз,  пов’язаних  з
пожежами,  небезпечних  для  життя  і  здоров’я  громадян,  створення
сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу
негативних факторів для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих



соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних
факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

- забезпечення  безпечного  функціонування  установ  і  організацій,  а
також суб’єктів господарювання, об’єктів життєдіяльності населення;

- зменшення  на  об’єктах  і  в  населених  пунктах  кількості  пожеж,
випадків загибелі та травмування людей, економічних втрат і матеріальних
збитків;

-  своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей
та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою
системи протипожежної автоматики;

- наявність  необхідної  кількості  справних  джерел  протипожежного
водопостачання;
забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі від пожежних
гідрантів,  внутрішніх  протипожежних  водогонів,  природних  і  штучних
водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток  1  до  Програми забезпечення
пожежної  безпеки  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського району Сумської області на
2022 – 2024 роки

№з/п Найменування заходів програми Термін
виконання

Джерела фінансування Орієнтовні
обсяги

фінансування 
(тис. грн.)

1. Забезпечити  приміщення  комунальної  власності  первинними
засобами пожежогасіння відповідно до норм належності.

2022 – 2024
роки

кошти місцевого, державного 
бюджетів, а також інших 
джерел, не заборонених 
чинним законодавством

100

2. Здійснювати технічне обслуговування вогнегасників. Постійно кошти місцевого, державного 
бюджетів, а також інших 
джерел, не заборонених 
чинним законодавством

50

3. Обробити у приміщеннях дерев’яні елементи горищних покриттів
(крокви,  лати)  засобами  вогнезахисту,  які  забезпечують  І  групу
вогнезахисної ефективності.

2022 – 2024
роки

кошти місцевого, державного 
бюджетів, а також інших 
джерел, не заборонених 
чинним законодавством

120

4. Провести заміри опору ізоляції  і перевірку спрацювання приладів
захисту  електричних  мереж  та  електроустановок  від  короткого
замикання.

2022 – 2024
роки

кошти місцевого, державного 
бюджетів, а також інших 
джерел, не заборонених 
чинним законодавством
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Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО





Додаток  1  до
програми
забезпечення
пожежної  безпеки  на
території
Нижньосироватської
сільської  ради
Сумського  району
Сумської  області  на
2022 – 


