
    
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Шостої сесії 

 

28.01.2021                                          Летичів                                                  № 22  
 

 

Звіт про виконання Програми захисту 

населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки 

  
 

 

 Розглянувши інформацію  про виконання Програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки та керуючись 

ст.43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Звіт про виконання Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки взяти до відома (додається). 

 

2.Зняти з контролю рішення шостої сесії селищної ради від 31 березня 

2016 року № 6 «Про затвердження Програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки» як таке, що 

виконано або термін виконання якого закінчився. 

 

 

 

Селищний голова  Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 

 

 

 



     Додаток 1 

           до рішення    селищної ради 

від   28  січня  2021р.  № 22 

 

Звіт (пояснювальна записка) 

про виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки  

 

        Координацію роботи з питань захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради,   здійснює виконавчий комітет селищної ради. 

   На виконання Програми створено місцевий матеріальний резерв на 

випадок надзвичайних ситуацій. Затверджено номенклатуру та обсяги, а 

також визначено місця розміщення матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій. Закуплено паливно-мастильні,  будівельні 

матеріали, деззасоби, протигази в обсягах, затверджених рішенням ради. На 

сьогоднішній день матеріальний резерв складає: автомобільний бензин 

(92,95) -465л.,  дизельне пальне-2450л., шифер-200 листків, пиломатеріали-2 

м3, цвяхи шиферні та будівельні 31кг., засоби захисту органів дихання-50шт., 

деззасоби 50 л.   
У комунальній власності громади знаходиться 10 захисних споруд 

цивільного захисту. Усі споруди перебувають на балансах установ селищної 

ради. Ведуться книги обліку та паспорти захисних споруд. Проведено 

технічну інвентаризацію захисних споруд. Виготовлено та встановлено 

маркування та покажчики руху до захисних споруд. Спільно з РС ГУ ДСНС 

проведено обстеження усіх ПРУ. Проведеними перевірками стану готовності 

встановлено, що усі 10 захисних споруд оцінено, як обмежено готові до 

використання. У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 

20,0тис.грн. в центрі розвитку дитини «Калинонька» проведено поточний 

ремонт ПРУ. 

З метою створення місцевої системи оповіщення придбано 15 систем 

гучного мовлення та 32 ФМ приймачі, які встановлено у закладах освіти та 

старостатах громади. Відділом культури, національностей та релігій 

забезпечено усі заклади культури ФМ приймачами. 

В напрямку запобігання нещасним випадкам на воді на період 

купального сезону  залучається на договірній основі до чергування 15 ДПРЧ. 

Придбано усі необхідні засоби для забезпечення чергування. Чергування 

щороку проводиться в районі заказника «Долина». У місцях небезпечних для 

купання встановлено 6 таблиць «Купатись заборонено».  



З місцевого бюджету виділено кошти 15 ДПРЧ, за які придбано 

моторний човен та гідравлічну насосну станцію, щороку виділялися кошти 

на паливно-мастильні матеріали.  

Особливе місце в роботі займає навчання посадових осіб та населення 

діям у надзвичайних ситуаціях. З цією метою облаштовано 15 

консультативних пунктів при старостатах громади та КГП «Злагода», у яких 

обладнано 15 стендів з питань цивільного захисту, розроблено листівки та 

інформаційні буклети для населення. На сайті селищної ради сектором з 

питань цивільного захисту постійно розміщується інформація з тих чи інших 

питань у сфері цивільного захисту населення. Посадові особи проходять 

навчання в обласному методичному центрі згідно плану комплектування. З 

початку року навчання пройшли 17 посадових осіб. 

На теренах селищної ради функціонують 2 місцеві пожежні команди. З 

місцевого бюджету виділяються кошти на їх утримання у сумі близько 

1млн.грн. За звітний період даними формуваннями здійснено 96 виїздів на 

гасіння пожеж. 

Створено громадську організацію «Пожежні добровольці Летичівської 

ОТГ». Добровольці пройшли навчання на базі ДСНС. Їх застраховано. 

Виграно 3 грантових проекти, кошти від яких направлено на оснащення 

ДПК. Наразі тривають роботи по облаштуванню пожежного депо. На дані 

заходи та ремонт пожежного автомобіля з місцевого бюджету виділено 

59,0тис.грн. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми  Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки 

за 2020 рік 
  

1. ____01____   Летичівська селищна рада   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. _____01____   Виконавчий комітет селищної ради    

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

3. _________     Рішення шостої сесії селищної ради від 31 березня 2016 року № 6 

«Про затвердження Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки» 

_________________________________________________ 

  

  КФКВ   найменування програми, 

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження 

  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 
 Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки 

 (назва програми) 

   

№ 

з

/

п 

  

За

хі

д 

  

Головний ви

конавець та 

строк викона

ння заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання захо

дів 

(результативні 

показники виконанн

я  

програми) 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного п

ідпорядку-

вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти 

не 

бюджет-

них 

джерел 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного п

ідпорядку-

вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти небюдж

етнихджерел 

  етап виконання 

1 
81

30 

Виконавчий 

комітет 

селищної 

36685 36685    36685 36685     



ради 

 

 

 

2 
81

20 

Виконавчий 

комітет 

селищної 

ради 

156264 156264    147902 147902     

3 
81

30 

Виконавчий 

комітет 

селищної 

ради 

673284 673284    649562 649562     

  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

         

  

 


