ДОДАТОК 1
до рішення сільської ради №9
від 25 січня 2018 року

ПРОГРАМА
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, оперативного реагування на них
у Чорноморській сільській раді на 2018 -2020 рр.
1.Загальні положення
Програма (далі – Програма) запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру спрямована на реалізацію державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення ради.
Основним принципом Програми є дотримання як загальнодержавних так і
місцевих інтересів, що досягається шляхом формування системи взаємоузгоджених
заходів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, спрямованих на розв’язання
проблеми попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відшкодування
завданих збитків, зменшення впливу причин і факторів розвитку руйнівних процесів.
Правовою основою Програми є Закони України та Постанови Кабінету Міністрів
України.
II. Характеристика стану території
В зв’язку з тим, що на території сільської є ймовірність підтоплення населених
пунктів, що може негативно вплинути на умови життєдіяльності на території сільської
ради.
Територія сільської ради є зоною ризику по виявленню вибухонебезпечних
предметів з часів ІІ Світової війни.
Останні роки приносять значне погіршення погодних умов у вигляді снігопадів та
ожеледиці, що значно ускладнює життя жителів сільської ради, роботі об’єктів
господарської діяльності.
Стан техногенної та природної безпеки свідчить про небезпеку насамперед для
життєдіяльності населення, для економіки сільської ради, навколишньому природному
середовищу.
III. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є розв’язання проблеми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків
стихійного лиха в інтересах безпеки окремої людини, громади сільської ради, довкілля.
Зокрема :
проведення запобіжних заходів-обвалування, облаштування допоміжних канав
водовідведення в населених пунктах, в яких є потенціальна загроза підтоплення;
відновлення та забезпечення проїзду на дорогах, що пролягають на території
сільської ради в період снігопадів та ожеледиці;
створення та накопичення резерву матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх наслідків, надання термінової
допомоги постраждалому населенню;
поетапне відшкодування збитків особам, які постраждали від підтоплення,
стихійного лиха за рахунок коштів місцевого бюджету;
сприяння впровадженню на місцевому рівні системи регулювання та розвитку
важелів управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

сприяння та взаємодія згідно чинного законодавства органів управління виконавчої
влади, місцевого самоврядування , служб району по запобіганню та реагуванню на
надзвичайні ситуації;
підготовка населення та фахівців до дій щодо запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації;
- здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, в тому числі на об’єктах з
масовим перебуванням людей, покращення стану протипожежного водопостачання та
під’їзних шляхів;
- проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів та створення на них
локальних систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і
локальних систем оповіщення персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварії та
населення у зонах можливого ураження;
- проведення інвентаризації та контролю за використанням захисних споруд
цивільного захисту (цивільної оборони);
- проведення обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, що
залишилися від попередніх війн, та їх знешкодження;
- створення підрозділів місцевої пожежної охорони та їх належного матеріальнотехнічного забезпечення;
- технічного оснащення пожежно-рятувальних підрозділів сучасним рятувальним
обладнанням, у тому числі засобами порятунку людей та надання їм першої невідкладної
допомоги;
- придбання спеціальної техніки та обладнання;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної, пропагандистської роботи серед
населення, зокрема серед підлітків, молоді та соціально незахищених верств населення;
- розвитку систем зв’язку, оповіщення та інформатизації органів цивільного захисту;
- забезпечення вимог щодо облаштування та функціонування місць масового
відпочинку населення на воді та зниження кількості нещасних випадків на водних
об’єктах ,розташованих на території Чорноморської сільської ради шляхом встановлення
контролю за облаштуванням місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та
рятувальних постів для цілодобового чергування, обстеженням та очищенням від
сторонніх предметів дна водойм,
які використовуються як рекреаційні зони та
укладанням договорів на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування з
аварійно-рятувальними службами;
- забезпечення виконання рятувальною службою заходів з запобігання та
реагування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, стихійних лих,
нещасних випадках на воді та проведенні технічних робіт;
IV. Очікуваний результат реалізації Програми
- поліпшення захисту життя та здоров’я населення Чорноморської сільської ради.
- підвищення рівня безпеки на потенційно-небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної
небезпеки.
- покращення екологічного стану території.
- поліпшення соціальної та економічної ситуації в сільській раді.
- проведення першочергових робіт по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій в
максимально короткі строки з меншими затратами.
- зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж
та досягнення
гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;
- зменшенню кількості постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних
ситуацій;
- організації забезпечення профілактики загибелі людей та виникнення надзвичайних
ситуацій та пожеж ;

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і
територію Чорноморської сільської ради , запобігти виникненню надзвичайних ситуацій
та подій, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан
техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного
та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи,
захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і
небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.
Внаслідок підвищення фахового рівня посадових осіб об’єктів, покращення
організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення , розвитку матеріальної
бази, буде забезпечено повний обсяг заходів по
реагуванню і попередженню
надзвичайних ситуацій та подій на території Чорноморської сільської ради, оповіщенню
людей, зниженню нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку
громадян.
У разі виконання Програми буде забезпечено функціонування Чорноморської
ланки для зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до уже визначених актів, та за
рахунок коштів районного бюджету , бюджету сільської ради, інших джерел, які не
суперечать чинному законодавству , коштів підприємств.
VI. Наслідки реалізації Програми
У результаті виконання програми забезпечується повноцінне функціонування
підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, реалізується державна політика в цій сфері, яка
спрямована на максимально можливе, економічно обґрунтоване зниження негативного
впливу надзвичайних ситуацій на населення, об’єкти господарювання, довкілля.
Виконання основних заходів Програми дозволить оперативно оцінювати ситуацію
при можливих надзвичайних ситуаціях, якісно і оперативно забезпечити необхідною
інформацією населення та об’єкти сільської ради. Зменшення витрати на ліквідацію
надзвичайних ситуацій, їх кількість, покращить готовність сил та засобів які залучаються,
кваліфіковано і правильно діяти при ліквідації надзвичайних ситуацій.
Секретар сільської ради

Т. В. Мелентьєва

