
 
 
від 21 грудня 2012 року        №170 

м. Гайворон 
Про програму попередження та  
ліквідації надзвичайних ситуацій  
техногенного та природного характеру  
в Гайворонському районі на 2013 рік 

 
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розглянувши поданий районною державною 
адміністрацією проект програми попередження та ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру в Гайворонському районі на 
2013 рік, та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань 
бюджету, фінансів, власності, економічного і соціального розвитку, 

 

районна рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму попередження та ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру в Гайворонському районі на 
2013 рік (далі - Програма), додається. 

 

2. Вважати головним завданням органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій забезпечення 
безумовного виконання основних показників Програми. 

 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та місцевим 
органам виконавчої влади своєчасно реагувати на надзвичайну ситуацію або 
усунення загрози її виникнення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, економічного і 
соціального розвитку. 
 

 
Голова районної ради       І.АРХИПЕНКО 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Гайворонської районної 
ради 
21 грудня 2012 року № 170 

 
Програма попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  
в Гайворонському районі на 2013 рік 

 
І. Паспорт Програми 

 
1. Програма затверджена рішенням 

районної ради  
21 грудня 2012 року № 170 

2. Ініціатор розроблення програми Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій райдержадміністрації 

3. Нормативні документи про 
розроблення програми 

Закон України "Про захист 
населення і територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру" 

4. Розробник програми  Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій райдержадміністрації 

5.  Співрозробник програми Гайворонська районна державна 
адміністрація, відділ з питань 
надзвичайних ситуацій 

6. Відповідальний виконавець Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій райдержадміністрації 

7. Учасники виконання програми Структурні підрозділи районної 
державної адміністрації 

8. Термін реалізації програми 2013 рік 
9. Місцеві бюджети, які беруть участь 

у виконанні програми 
Районний бюджет 

10. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для виконання 
програми, всього (тис. грн.),  
у тому числі: 
 кошти державного бюджету 
 кошти обласного бюджету 
 кошти місцевого бюджету 
 кошти небюджетних джерел 

 
 
25,00 
 
- 
- 
25,00 
- 

11. Основні джерела фінансування Кошти районного бюджету 
 
 
 

 



Районна програма попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру в Гайворонському районі на 2013 рік 
розроблена на виконання Закону України "Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Закону України 
"Про Цивільну оборону України" та Постанови Кабінету Міністрів України від 
03 серпня 1998 року № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру". 

 
ІІ. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована програма 
 

Ситуація, яка може скластися в районі, може спричинити загибель людей 
або створити на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і 
призвести до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, 
порушення виробничого або транспортного процесу чи завдати шкоди 
довкіллю. 

Для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, проводиться комплекс заходів, які включають аварійно рятувальні та 
інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії 
небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також 
на локалізацію зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру. 
 

ІІІ. Визначення мети програми 
 

Метою програми є своєчасне реагування на надзвичайну ситуацію або 
усунення загрози її виникнення. 

 
ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми 
 

Проаналізувавши дії попередніх років під час надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, що мали місце в районі, необхідно 
передбачити кошти на придбання паливо-мастильних матеріалів, будівельних 
та інших товарів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в 
районі та проведення заходів з організації рятування на воді. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету за рішенням районної ради. 

Виконавці Програми у межах повноважень несуть відповідальність за 
повне і своєчасне виконання заходів з її реалізації, а також за раціональне 
використання бюджетних коштів. 

Орієнтовна вартість здійснення заходів на період 2013 року складає            
25 тис. грн. 

 
 
 



V.Напрями реалізації та заходи програми 
 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 
реалізації 

(пріоритетн
і завдання) 

Перелік 
заходів 
програ

ми 

Термін 
викона

ння 
заходу 

Вик
онав

ці 

Джерела 
фінансув

ання 

Орієнтов-
ні обсяги 

фінансува
ння 

(вартість) 
тис.грн. 

Очікува
ний 

резуль-
тат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Придбання 

ПММ, 
будівельних

та інших 
товарів 

 Протя-
гом 
року 

 Районний 
бюджет 

20  

2. Заходи з 
організації 
рятування 

на воді 

 Протя-
гом 
року 

 Районний 
бюджет 

5  

 
VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та 

районною державною адміністрацією. 
Організація виконання Програми забезпечується шляхом укладання в 

установленому порядку угод, в яких визначаються обсяги, зміст, терміни 
виконання робіт, порядок фінансування та звітування. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів та завдань програми 
здійснює відповідальний виконавець. 

 
Відповідальний виконавець програми: 
два рази на рік подає управлінню економіки та розвитку інфраструктури 

райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати 
виконання програми. 

надає для розгляду постійній комісії районної ради, що здійснює 
контроль за виконанням рішення, інформацію про хід виконання програми та 
ефективність реалізації заходів. 

 
 
 
 
 

 


