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Міська цільова програма 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, організація рятування на водах на 2018-2020 роки 
 

1. Мета програми 

Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру в м. Запоріжжя, в тому числі на 

водних об’єктах.  

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Техногенно-екологічне навантаження на місто Запоріжжя одне з 

найвищих на території України. У місті налічується 127 об'єктів підвищеної 

небезпеки та 19 хімічно небезпечних об'єктів. Найбільшу небезпеку, у випадку 

виникнення аварій і викиду в атмосферу небезпечних хімічних речовин, 

становлять такі підприємства, як КП «Титаномагнієвий комбінат» та ДП 

«Кремнійполімер». 

Крім того, в останні роки значно збільшилась кількість подій на водних 

об’єктах міста. В 2017 році: 

врятовано та надана допомога на водних об’єктах 277 особам; 

очищено водної акваторії пляжів та зон відпочинку 100000 м2. 

Зазначене ускладнює техногенно-екологічний стан міста і потребує 

розроблення та виконання комплексу заходів спрямованих на запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

проведення пошуково-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, рятування і 

захист людей, в тому числі на водних об’єктах.  

Шляхами і способами її розв’язання є: 

підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту, 

системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій; 

продовження впровадження технічних систем раннього виявлення 

загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення; 

вдосконалення форм і методів підготовки органів місцевого 

самоврядування, їх керівного складу щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації 

життєзабезпечення потерпілого населення; 

створення матеріального резерву для забезпечення безпечних умов 

проживання населення на території міста; 

підтримання в постійній готовності до виконання завдань за 

призначенням міських аварійно-рятувальних служб, зміцнення їх матеріально-

технічної бази; 

вдосконалення заходів щодо захисту населення, що потрапляє у зону 

прогнозованого ураження при виникненні надзвичайних ситуацій. 
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3. Завдання і заходи 

Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів з 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Обслуговування 

визначених потенційно-небезпечних об’єктів незалежно від їх форм власності 

та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до 

невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги 

потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації. Забезпечення безпечних 

умов відпочинку на водних об’єктах. 

Завдання та заходи програми, спрямовані на запобігання та ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на 

водних об’єктах, приведені в додатку 1.  

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання 

програми в цілому й диференційовано за роками з визначенням джерел 

фінансування наведено в додатку 2 до програми.  

 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

Своєчасне проведення аварійно-рятувальних робіт на території міста, в 

тому числі на водних об’єктах, спрямованих на пошук, рятування і захист 

людей (в тому числі надання їм невідкладної медичної допомоги). 

Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів з 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Погашення кредиторської заборгованості минулого року.  

Очікувані результати від виконання програми наведені в додатку 3. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради, як головний розпорядник коштів, здійснює 

організацію управління та контроль за ходом виконання Програми, надає звіти 

до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо обсягів 

використаних коштів. 

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (Комунальна спеціальна 

воєнізовано-аварійно рятувальна служба, Запорізька міська рятувально-

водолазна служба) для виконання заходів, передбачених Програмою, надають 

управлінню з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради щомісячні звіти щодо обсягів використаних 

коштів та обсягів виконаних робіт. 
 
 
Секретар міської ради Р.О.Пидорич 
 
 
 



 



Додаток 1 
до міської цільової програми 
запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організації 
рятування на водах м. Запоріжжя на 
2018-2020 роки 
20.12.2017 №34 

 
 

Завдання і заходи  
з виконання міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя на 2018-2020 роки 
 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 

бюджетних коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги 

Всього 

за роками 

20181 20191 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Завдання 1  

Створення матеріаль-
ного резерву для за-
безпечення проведення 
заходів з попереджен-
ня та ліквідації наслід-
ків надзвичайних ситу-
ацій 

Придбання бензину та 
дизельного палива 

Управління з 
питань поперед-

ження надзвичай-
них ситуацій та 

цивільного захис-
ту населення місь-

кої ради 

Бюджет міста 
 

898963,0 283500,0 300226,0 315237,0 

Разом за завданням 1  898963,0 283500,0 300226,0 315237,0 
Завдання 2  

Обслуговування визна-
чених потенційно не-
безпечних об’єктів не-
залежно від їх форм 
власності та господа-
рювання; несення слу-
жби в режимі постій- 
ної готовності до не- 

Заходи, пов’язані із 
попередженням та 

ліквідацією надзвичайних 
ситуацій 

Управління з 
питань поперед-

ження надзвичай-
них ситуацій та 

цивільного захис-
ту населення місь-

кої ради 

Бюджет міста 
 

17781758,0 5770404,0 5917257,0 6094097,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 
відкладного виконання 
аварійно-рятувальних 
робіт й надання допо-
моги потерпілим при 
виникненні надзвичай-
ної ситуації 

       

Разом за завданням 2  17781758,0 5770404,0 5917257,0 6094097,0 
Завдання 3  

Забезпечення безпеч-
них умов відпочинку 
на водних об’єктах 

 

Проведення пошуково-
рятувальних робіт, з 

виявленням та підняттям 
потерпілих на водних 

об’єктах  

Управління з 
питань поперед-

ження надзвичай-
них ситуацій та 

цивільного захис-
ту населення місь-

кої ради 

Бюджет міста 
 

24518362,0 7372286,0 8609617,0 8536459,0 

Разом за завданням 3  24518362,0 7372286,0 8609617,0 8536459,0 

Разом за програмою  43199083,0 13426190,0 14827100,0 14945793,0 
 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до міської цільової програми 
запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організації 
рятування на водах м. Запоріжжя на 
2018-2020 роки 
20.12.2017 №34 

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  
міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя 
на 2018-2020 роки 

 
 

 Обсяг фінансування, всього За роками виконання 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 
Бюджет міста, 

в тому числі власні кошти бюджетних 
установ отримані згідно діючого 

законодавства 

43199083,0 
 

824474,0 

13426190,0 
 

300893,0 

14827100,0 
 

260520,0 

14945793,0 
 

263061,0 

Державний бюджет - - - - 

Обласний бюджет - - - - 
Інші джерела* - - - - 

 
Усього 

 
43199083,0 

 
13426190,0 

 
14827100,0 

 
14945793,0 

 
* Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до міської цільової програми 
запобігання та ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організації 
рятування на водах м. Запоріжжя на 
2018-2020 роки 
20.12.2017 №34 

 
 

Очікувані результати 
виконання міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природногохарактеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя на 2018-2020 роки 
 

Найменування завдання 
Найменування показників 

виконання завдання 
Одиниц
я виміру 

Головний 
розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Створення матеріального 
резерву для забезпечення 
проведення заходів з 
попередження та ліквідації 
наслідків надзвичайних 
ситуацій 

Відсоток забезпеченості 
матеріальним резервом до 

обсягів визначених 
номенклатурою 

% 

Управління з питань 
попередження 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 
населення міської 

ради 

100 80 80 80 

Обслуговування визначених 
потенційно небезпечних 
об’єктів незалежно від їх 
форм власності та 
господарювання; несення 
служби в режимі постійної 
готовності до невідкладного 
виконання аварійно-
рятувальних робіт й надання 
допомоги потерпілим при 
виникненні надзвичайної 
ситуації 

Кількість викликів для надання 
допомоги, в тому числі: 

 
Кількість аварійно-рятувальних 

робіт з попередження загибелі та 
травматизму населення в 

побутових ситуаціях 
 

Проведення поточної 
демеркурізації 

 
Запобігання можливої загибелі 

людей 
 
 

од. 2965 
 
 

2523 
 
 
 
 

91 
 
 

450 

1000 
 
 

840 
 
 
 
 

31 
 
 

150 

982 
 
 

841 
 
 
 
 

30 
 
 

150 

983 
 
 

842 
 
 
 
 

30 
 
 

150 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Забезпечення безпечних 
умов відпочинку на водних 
об’єктах 

Кількість надання допомоги 
населенню на водних об’єктах 

од. Управління з питань 
попередження 
надзвичайних 

ситуацій та 
цивільного захисту 
населення міської 

ради 

900 300 300 300 

Очистка водної акваторії пляжів 
та зон відпочинку 

м2 300000 100000 100000 100000 

 
 
Секретар міської ради Р.О. Пидорич 

 


