
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження  Програми  захисту
населення  і територій від надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного
характеру на 2022-2024 роки

Відповідно  до пункту  22  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  Програму  захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру  на  2022-2024  роки,  погоджену  рішенням  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради  № 155  від  30.11.2021   року, з  метою
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру,  зменшення  збитків  і  втрат  у  разі  їх  виникнення,  ефективної
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Нижньосироватська сільська рада
вирішила:

1.  Затвердити   Програму  захисту  населення  і  територій  від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 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  захисту  населення  і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2022-2024 роки» від
23.12.2021 року

Програма 
захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2022-2024 роки

с. Нижня Сироватка
2021
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ПАСПОРТ
програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки

1.
Ініціатор  розроблення
Програми

Виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради

2. Дата,  номер  і  назва
розпорядчого  документа
органу  місцевого
самоврядування  про
погодження Програми

Рішення  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради  від
30.11.2021 р. № 155

3. Розробник Програми Виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради

4. Співрозробники Програми
Відділ  планово-фінансовий  та  економічного
розвитку Нижньосироватської сільської ради

5.
Відповідальні  виконавці 
Програми

Виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради, Відділ планово-фінансовий та
економічного  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради

6.
Учасники Програми

Виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради, Відділ планово-фінансовий та
економічного  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради

7. Термін реалізації Програми 2022 – 2024 роки

7.1 Етапи виконання програми
І етап: 2022-2023 роки
ІІ етап: 2023 - 2024 роки

8.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми, всього,
утому числі:

300,0 тис. грн.

8.1. Кошти сільського бюджету 300,0 тис. грн.

8.2.
Кошти  з  інших  джерел  не
заборонених законом

-



І. ВСТУП
Програма  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій

техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки (далі - Програма)
розроблена  відповідно  до  вимог: Кодексу  цивільного  захисту  України,
Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2013-2017 роки».

Програма  спрямована  на  запобігання  виникненню  надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у
разі  їх виникнення, ефективної ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій,
що є одним із повноважень у діяльності органів місцевого самоврядування. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту,  складовою
якої є районна підсистема та її ланки.

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її
безпека  є  найвищими  соціальними  цінностями,  про  забезпечення  яких
держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність
від  впливу  шкідливих  техногенних,  природних  та  екологічних  факторів  є
неодмінною умовою сталого розвитку суспільства. 

Запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного  характеру,  зменшення  збитків  і  втрат  у  разі  їх  виникнення,
ефективна ліквідація  наслідків надзвичайних ситуацій є  одним з  головних
пріоритетів діяльності органів влади. 

Для зменшення наслідків стихійних лих має бути своєчасне оповіщення
населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації техногенного і
природного  характеру,  його  оповіщення  про  небезпеку,  обстановку,  що
склалася внаслідок її реалізації, а також інформування про порядок і правила
поведінки  в  умовах  надзвичайних  ситуацій.  Це  дає  можливість  вжити
необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Через відсутність коштів державного бюджету взагалі не виконується в
повному обсязі постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200
“Про  затвердження  Порядку  забезпечення  населення  і  особового  складу
невоєнізованих  формувань  засобами  радіаційного  та  хімічного  захисту”.
Засоби  радіаційного  та  хімічного  захисту,  призначені  для  забезпечення
непрацюючого населення, взагалі відсутні.

Не  виконані  вимоги  статті  98  Кодексу  цивільного  захисту  України,
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30.09.2015  року  №  775  «Про
затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

Наведене вище дає змогу зробити висновок, що створення матеріального
резерву є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу для
оперативного  проведення  першочергових  робіт  з  здійснення  запобіжних
заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій; проведення  невідкладних відновлювальних робіт  і
заходів;  надання  постраждалому  населенню  необхідної  допомоги  для

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF#n9


забезпечення  його  життєдіяльності; розгортання  та  утримання  тимчасових
пунктів  проживання  і  харчування  постраждалого  населення; забезпечення
пально-мастильними  та  іншими  витратними  матеріалами  транспортних
засобів  підприємств  та  громадян,  залучених  для  евакуації  постраждалого
населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

ІІІ. Мета Програми
Головною  метою  програми  є  захист  населення  і  територій

Нижньосироватської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного
та  природного  характеру  та  створення  сприятливих  умов  для  реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту.                                            

ІV. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Оптимальним  варіантом  розв’язання  проблеми  захисту  населення  і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
є реалізація державної політики у сфері захисту населення і  територій від
надзвичайних  ситуацій  шляхом  системного  здійснення  першочергових
заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Удосконалення  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи
цивільного  захисту  шляхом  створення,  утримання  та  поповнення
матеріального резерву громади.

Орієнтовний  обсяг  фінансування  Програми  становить  – 300,0  тис.
гривень, з них за рахунок коштів сільського бюджету – 300,0 тис. гривень. 

Ресурсне  забезпечення  Програми  наведено  в  додатку  1.  Обсяг
фінансування Програми уточнюється під час складання проекту сільського
бюджету  на  відповідний  рік  у  межах  видатків,  передбачених  головному
розпоряднику  коштів,  відповідальному  за  виконання  окремих  завдань  і
заходів Програми та в цілому за Програму. 

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі передбачається:
- створити місцевий матеріальний резерв;
- забезпечити належне утримання створеного матеріального резерву.

На другому етапі передбачається:
- поповнити місцевий матеріальний резерв; 
-  створити  необхідний  запас  засобів  індивідуального  захисту

непрацюючого  населення,  яке  мешкає  в  безпосередній  близькості  від
потенційно  небезпечних  об’єктів  та  об’єктів,  які  використовують  у
виробництві сильно діючі отруйні речовини;

- забезпечити належне утримання створених матеріальних резервів.
- поповнити місцевий матеріальний резерв; 
- забезпечити належне утримання створених матеріальних резервів.
Головним розпорядником коштів сільського бюджету, передбачених на

виконання Програми є Нижньосироватська сільська рада.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Протягом 2022-2024 років планується здійснити завдання та заходи, а саме:



1. Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту.
2. Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації.
3.  Забезпечити гарантований рівень захисту населення і  територій від

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

VІ. Напрями реалізації та заходи Програми
Напрямки реалізації та заходи Програми, а також передбачувані обсяги

фінансування програми  за роками наведені у додатку 2.
Виконавцями  заходів  програми  є виконавчий  комітет

Нижньосироватської сільської ради.
Виконавці  Програми у межах повноважень несуть відповідальність за

повне і своєчасне виконання заходів з її реалізації, а також за раціональне
використання бюджетних коштів.

VII. Очікувані результати виконання Програми
Основними напрямами діяльності та заходами Програми є:
створення  місцевого  матеріального  резерву  з  метою  забезпечення

матеріальної  основи  для  оперативного  проведення  першочергових  робіт  з
здійснення  запобіжних  заходів  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних
ситуацій;  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій;  проведення
невідкладних  відновлювальних  робіт  і  заходів;  надання  постраждалому
населенню  необхідної  допомоги  для  забезпечення  його  життєдіяльності;
розгортання  та  утримання  тимчасових  пунктів  проживання  і  харчування
постраждалого  населення;  забезпечення  пально-мастильними  та  іншими
витратними  матеріалами  транспортних  засобів  підприємств  та  громадян,
залучених  для  евакуації  постраждалого  населення  із  зони  надзвичайної
ситуації та можливого ураження;

здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання
від  бойових  отруйних  та  хімічних  речовин  для   забезпечення  ними
непрацюючого  та  працюючого  населення,  яке  проживає  і  працює  в  зоні
можливого хімічного забруднення.

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавчий  комітет  Нижньосироватської  сільської  ради  разом  з

Відділом  планово-фінансовим  та  економічного  розвитку  здійснюють
координацію та контроль за виконанням цієї Програми.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми будуть: 

аналіз  ходу  виконання  Програми  та  прийняття  додаткових  заходів,
спрямованих на досягнення мети Програми; 

залучення  засобів  масової  інформації  для  висвітлення  ходу  реалізації
Програми.

Контроль  за  цільовим  та  ефективним  використанням  бюджетних
коштів спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснює
головний  розпорядник  коштів, у  порядку,  встановленому  чинним
законодавством.



Додаток 1
до Програми захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 
2022-2024 роки

Обсяг ресурсного забезпечення Програми 

Обсяг коштів, що
пропонується залучити на

виконання Програми

Роки виконання Усього витрат на
виконання Програми

(тис. грн.)
2022 2023 2024

Обсяг  ресурсів,  усього  (тис.
грн.)
В тому числі:

100,0 100,0 100,0 300,0

місцевий бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0
Кошти інших джерел - - - -





Додаток 2
до Програми захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2022-2024 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

№ Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

С
т

ро
к 

ви
ко

на
нн

я 
за

хо
ду

,
рі

к

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), 
тис. грн., 

Очікуваний
результат

1 Забезпечення  гарантованого
рівня  захисту  населення  і
територій  від  надзвичайних
ситуацій  у  мирний  час  та  в
особливий період

1.1. Створення та поповнення
місцевого  матеріального
резерву 
сільської  ради  для
запобігання,  ліквідації
надзвичайних  ситуацій
техногенного  і  природного
характеру та їх наслідків

2022-
2024

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської
сільської  ради,  Відділ
планово-фінансовий  та
економічного  розвитку
Нижньосироватської
сільської ради

Місцевий бюджет 2022 р. – 100,0
2023 р. – 100,0
2024 р. – 100,0

Підвищення  рівня
захисту  населення
від  запобігання  та
ліквідації  наслідків
надзвичайних
ситуацій
природного  та
техногенного
характеру

1.2. Придбання  системи
оповіщення  для  населених
пунктів:  с.  Старе  Село,  с.
Барвінкове,  с.  Вишневе,  с.
Гірне

2022-
2024

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської
сільської  ради,  Відділ
планово-фінансовий  та
економічного  розвитку
Нижньосироватської
сільської ради

Місцевий бюджет Підвищення  рівня
оповіщення
населення  про
загрозу виникнення
надзвичайної
ситуації

1.3. Створення  та
забезпечення  повноцінної

2022-
2024

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської

Місцевий бюджет Забезпечення
готовності  посту



роботи посту  радіаційного та
хімічного спостереження:
 -  придбання  приладу
радіаційно-хімічної  розвідки
– 1 шт;
- - придбання протигазів  – 80
шт.;
- придбання респіраторів  – 20
шт.

сільської  ради,  Відділ
планово-фінансовий  та
економічного  розвитку
Нижньосироватської
сільської ради

радіаційно-
хімічного
спостереження  в
разі  виникнення
надзвичайних
ситуацій
техногенного
характер

2 Утримання захисних споруд 
територіальної громади

2.1. Проведення поточного та
капітального  ремонту
приміщення
протирадіаційного укриття.

2022-
2024

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської
сільської  ради,  Відділ
планово-фінансовий  та
економічного  розвитку
Нижньосироватської
сільської ради

Місцевий бюджет

2.2. Проведення поточного та
капітального  ремонту
цивільної споруди

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської
сільської  ради,  Відділ
планово-фінансовий  та
економічного  розвитку
Нижньосироватської
сільської ради

Місцевий бюджет

Разом за Програмою
Місцевий бюджет

                                                                                                            300,0

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО
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