
 

 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                         Р І Ш Е Н Н Я               
VІІІ скликання 

 Третьої  сесії 

 

24.12. 2020 р.                                    Летичів                                                        № 2 

 

Про затвердження Програми підтримки 

громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

 

З метою створення умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної безпеки та цивільного захисту, посилення ролі громадського 

формування по реагуванню на надзвичайні ситуації на території Ялинівського 

старостату та підвищення рівня протипожежного захисту жителів населених 

пунктів Летичівської селищної ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – 

економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг. 

 

 

Селищний голова                                                                Ігор ТИСЯЧНИЙ   

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

Рішенням  3 сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від  24.12.2020  р. № 2 

 

Програма підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

 

1. Загальні положення та визначення проблеми,  

на розв’язання якої вона спрямована 

Ялинівський старостинський округ Летичівської селищної ради є 

найбільшим на території територіальної громади і складається із восьми 

населених пунктів. Тут проживає 1500 осіб, що складає понад 6 % від всього 

населення громади.  

75% території Ялинівського старостату покривають ліси, є торфовище, 

сміттєзвалище, проходить автодорога міжнародного значення М-12. Усі ці 

чинники становлять небезпеку і сприяють розвитку таких загроз як масові 

лісові пожежі, тління та горіння торфу, яке супроводжується задимленістю на 

великі площі території,  пожежі перекидаються в екосистеми. Це викликає 

незадоволення у місцевого населення, високу небезпеку для здоров’я та життя 

місцевих мешканців. Значна віддаленість між населеними пунктами, погані 

дороги, велика відстань до найближчих аварійно-рятувальних підрозділів, 

позбавляють можливості 20 хвилинного доїзду даних служб, оперативності 

реагування. Пожежі набувають масштабності та приносять значні збитки.  

Тому, з метою здійснення оперативних дій на первинному рівні на місцеві 

надзвичайні події, 12 місцевих мешканців об’єдналися навколо ідеї створити 

громадське формування швидкого реагування – громадську організацію 

«Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ».  

Громадська організація «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» 

зареєстрована зі статусом юридичної особи. Створення такого формування дає 

можливість вирішити проблеми швидкої первинної локалізації загорянь та 

тління торфу, гасіння пожеж, сприятиме наданню допомоги при ДТП, наданню 

першої домедичної допомоги, проведенню профілактичної роботи серед 

мешканців старостату. 

Громадська організація «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» є 

учасником проекту «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних 

громадах України», що організований Програмою «U-LEAD з Європою» та 

впроваджується спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд 

Республіки Польща, переможцем конкурсу мікрогрантів «Добробут Громад», 

що реалізується БО «БФ «УРОЖАЙ-ГРОМАДІ» за фінансової  підтримки 

МХП, а також конкурсу міні грантів «Успішні локальні громади», що 

реалізується що реалізована Фондом «Освіта для демократії» (Варшава, 

Польща), Громадською організацією «Наше Поділля» (Вінниця) та 

Громадською організацією «Точка доступу» (Краматорськ) за сприяння  



 

 

Національного фонду в підтримку демократії США. 

Програма підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки  розроблена з урахуванням вимог  

Кодексу цивільного захисту України. 

 

2.Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для реалізації державної політики у 

сфері пожежної безпеки та цивільного захисту, посилення ролі громадського 

формування по реагуванню на надзвичайні ситуації на території Ялинівського 

старостату та підвищення рівня протипожежного захисту жителів населених 

пунктів Летичівської селищної ради. 

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

Основні завдання та заходи Програми передбачають: 

1. Впровадження громадських безпекових ініціатив на території 

Ялинівського старостинського округу Летичівської селищної ради: 

- страхування членів добровільної пожежної команди; 

- проходження техогляду та реєстрація пожежного автомобіля; 

- придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин; 

- ремонт пожежного автомобіля; 

- утримання приміщення для добровільної пожежної команди; 

- придбання канцтоварів. 

- послуги бухгалтера; 

- придбання паливно-мастильних матеріалів для організації поїздок по 

території громади з просвітницькими заходами. 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України.  

 

5. Очікувані результати  

У результаті виконання Програми очікується: 

– реалізація громадських безпекових ініціатив на території Ялинівського 

старостинського округу; 

– створення нової моделі співпраці громадськості з представниками влади, 

бізнесу для спільної реалізації проектів; 

– підвищення обізнаності жителів громади про те, як діяти в надзвичайних 

ситуаціях; 

– покращення рівня свідомості населення щодо попередження пожеж; 

– зменшення кількості пожеж; 

– зменшення задимленості територій, очищення повітря; 

– покращення екології, відтворення флори та фауни; 



 

– покращення стану здоров’я населення; 

– зниження смертності на пожежах та інших надзвичайних ситуаціях.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

 

1. 
Ініціатор розроблення програми Громадська організація «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. 

Розробник програми Громадська організація «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» 

4. Співрозробники програми 
 

5. 

Відповідальний виконавець 

програми 
Летичівська селищна рада,  Громадська 

організація «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» 

6. Учасники програми Громадська організація «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ», 

Летичівська селищна рада, донорські та 

спонсорські організації 

7. Термін реалізації програми 2021-2022 роки 

8. 

Джерела фінансування 

Програми 
Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, позабюджетні кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  
185,0 тис. грн.  

у тому числі: 2021 2022 

9.1. коштів місцевого бюджету 74,0 тис.грн. 71,0 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел 20,0 тис.грн. 20,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 
 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

2021 2022 Всього 

Селищний бюджет 74,0 71,0 145,0 

Кошти небюджетних 

джерел 

20,0 20,0 40,0 

РАЗОМ 94,0 91,0 185,0 



 

Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 
 

№ 

п/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 

1 Підтримка 

діяльності 

громадської 

організації 

«Пожежні-

добровольці 

Летичівської ОТГ» 

1. Страхування членів 

добровільної пожежної 

команди 

2021 р.-

2022 р. 

Летичівська 

селищна рада, 

ГО «Пожежні-

добровольці 

Летичівської 

ОТГ» 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0 15,0 Створення 

сприятливих умов 

для діяльності 

громадської 

організації 

«Пожежні-

добровольці 

Летичівської ОТГ» з 

попередження та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

2. Проходження 

техогляду та реєстрація 

пожежного автомобіля 

10,0 5,0 

3. Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

10,0 10,0 

4. Ремонт пожежного 

автомобіля 

10,0 10,0 

5. Утримання 

приміщення  

добровільної пожежної 

команди 

10,0 10,0 

6. Придбання 

канцтоварів 

1,0 1,0 

7.Винагорода особам, які 

забезпечують 

добровільну пожежну 

охорону   

20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

8. Утримання 

приміщення 

2021 р.-

2022 р. 

ГО «Пожежні-

добровольці 

Летичівської 

ОТГ» 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

20,0          20,0 

Всього 185,0 94,0 91,0  

 


