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ПРОГРАМА 

фінансування 20-ої Державної пожежно - рятувальної частини Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2020 рік 

І. Нормативно-правове забезпечення. 

Програму зменшення енерговитрат 20 ДПРЧ Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2020 рік (далі-Програма) розроблено 

на виконання ст. 93 Кодексу цивільного захисту України (фінансування заходів у сфері 

цивільного захисту здійснюється з Державного бюджету України, місцевих бюджетів, інших 

джерел передбачених законом). ДСНС у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства. Президентом України та Кабінетом Міністрів України на Державну 

службу України з надзвичайних ситуацій і територіальні Головні управління покладено функції 

забезпечення пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, що й здійснює наша служба. Разом з тим, 

підрозділам аварійно-рятувальної служби все важче стає виконувати свої професійні завдання. 

ІI. Обґрунтування програми. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності. Основним завданням ДСНС є реалізація державної політики у сфері цивільного 

захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності. 

Враховуючи те, що на сьогоднішній день в пожежно - рятувальних підрозділах 

підпорядкованих Перемишлянському районному сектору служби цивільного захисту відсутні 

кошти на придбання аварійно-рятувального обладнання та з метою утримання їх в боєздатному 

стані і на виконання ст. 88 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» 

(фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється з Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів, інших джерел передбачених законом), з урахуванням 

пріоритетних напрямків, які забезпечують ефективне виконання функцій покладених на службу 

щодо цивільного захисту та аварійно-рятувальної служби. На сьогоднішній день в 20 ДПРЧ 

відсутні кошти на придбання аварійно-рятувального обладнання та утримання підрозділу в 

боєздатному стані. 

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть постійному 

реагуванню на події, які виникають. 

ІII. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 

20 ДПРЧ фінансується з державного бюджету, у зв'язку з обмеженим фінансуванням 

Головне управління ДСНС України у Львівській області не може забезпечити структурні 

підрозділи аварійно-рятувальним обладнанням, тому зважаючи на успішну практику органів 

місцевого самоврядування багатьох інших міст та районів щодо покращення роботи підрозділів 

ДСНС України потрібно залучати кошти місцевого бюджету. 

ІV. Мета програми та шляхи її виконання. 

Головною метою Програми є розв’язання вже існуючих та запобігання виникненню 

нових проблем реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. 

Програмою визначено напрями діяльності, що забезпечують її реалізацію в межах 

коштів, виділених на цю мету. 

 



V. Завдання програми. 

Основним завданням програми є забезпечення належних умов праці, вдосконалення та 

забезпечення належного рівня оснащеності майном. 

Утримання пожежних автомобілів 20 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області в постійній 

бойовій готовності відповідно до чинного законодавства України та вимог стандартів. 

VI. Очікувані результати виконання програми. 

Забезпечення особового складу 20 ДПРЧ нормальними умовами праці. 

VII. Фінансування програми. 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду 

місцевого бюджету на 2020 рік. 

Орієнтовні обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у 

таблиці. 

Фінансування Програми здійснюється шляхом передачі субвенції з місцевого бюджету 

до державного бюджету. 

VIII. Прикінцеві положення. 

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення при уточненні місцевого 

бюджету. 

IX. Ресурсне забезпечення програми. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
40 тис. грн. 40 тис. грн. 

місцевий бюджет 40 тис. грн. 40 тис. грн. 

інші кошти – – 

X. Завдання і заходи виконання програми. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради __________________________Стах І.Я. 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Розробники Програми: 20 ДПРЧ Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Львівській 

області 

2. Термін реалізації Програми: 2020 рік 

3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього 

40 000 грн. 

у тому числі: 

3.1. коштів місцевого бюджету 40 000 грн. 

3.2. коштів інших джерел - 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Орієнтовний обсяг 

витрат (грн.) 

Протягом 2020 року 

1 Фінансування 20 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області для 

закупівлі запчастин на оперативно - рятувальні автомобілі, 

будівельних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, 

паливо-мастильних матеріалів, оргтехніки для 50 ДПРП. 

40 000,00 

Всього на виконання Програми 40 000,00 


