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програми
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Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну районну програму забезпечення діяльності
комунальної установи «Новомиргородський районний загін місцевої пожежної
охорони» на 2017- 2019 роки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради «З питань бюджету, власності та інвестицій».

Голова районної ради

С. Совенко

Комплексна районна програма
забезпечення діяльності комунальної установи
″Новомиргородський районний загін місцевої пожежної охорони″
на 2017 -2019 роки.

І. Загальні положення.
Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Кодексу
цивільного захисту України та Закону України ″Про місцеве самоврядування в
Україні″ та рішення Новомиргородської районної ради 22 грудня 2006 року №
151 ″Про створення Новомиргородського районного загону місцевої пожежної
охорони″ і спрямована для забезпечення пожежної безпеки, гасіння пожеж,
ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, проведення рятувальних робіт в
населених пунктах на території Новомиргородського району.
ІІ. Мета програми
Прийняття цієї Програми дасть можливість забезпечувати пожежну безпеку в
населених пунктах на території Новомиргородського району.
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування;строки та етапи виконання програми
Спрямовувати кошти сільських, селищного та міського бюджетів, через
механізм передачі субвенцій з сільських, селищного та міського бюджетів на
утримання об’єктів спільного користування: на здійснення фінансової
підтримки комунальної установи ″Новомиргородський районний загін місцевої
пожежної охорони″,
в тому числі виплату заробітної плати, придбання
паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв господарських та канцелярських
товарів, оплату оренди приміщень і пожежної техніки та інших комунальних
послуг.
Фінансування даної програми здійснювати за рахунок сільських, селищного
та міського бюджетів. Група показників фінансових витрат на виконання
програми складається за формою згідно з додатками 2,3.
Головним розпорядником коштів є Новомиргородська районна рада.
ІУ. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Організаційні заходи:
1.Участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха,
проведенні рятувальних робіт, залучаючи до цього добровільні пожежні
дружини (команди), протипожежні об′єднання громадян.
2. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами,
організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки.

3. Надання інформації Новомиргородському РВ У ДСНС про готовність
місцевих пожежних команд до виконання поставлених завдань та оперативну
інформацію щодо пожеж.
4. Сприяння активізації роботи добровільних пожежних дружин (команд) та
протипожежних об′єднань громадян .
5. Проведення протипожежної пропаганди серед населення з метою
запобігання пожежам та наслідкам від них.
Y. Напрями реалізації та заходи програми
Основними напрямками Програми є:
1. Забезпечення належної матеріально - технічної бази комунальної установи
″Новомиргородський районний загін місцевої пожежної охорони″.
2.Організація взаємодії комунальної установи
″Новомиргородський
районний загін місцевої пожежної охорони″, селищної, міської, сільських рад
щодо забезпечення безперебійної діяльності місцевої пожежної охорони на
території району.
Напрями та перелік завдань і заходів Програми формуються згідно з
додатком 4.
YІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Контроль за виконанням заходів і завдань програми, цільовим та ефективним
використанням коштів
здійснює районна рада та районна державна
адміністрація.
Комунальна установа ″Новомиргородський районний загін місцевої
пожежної охорони″ інформує відділ економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації щодо виконання Програми щорічно до 15 липня та 15
січня поточного року.

Додаток 1
ПАСПОРТ
комплексної районної програми
забезпечення діяльності комунальної установи , ″ Новомиргородський
районний загін місцевої пожежної охорони″ на 2017 -2019 роки
1.

Програма затверджена: рішенням
районної ради від
№

2.

Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми

4.
5.

Розробник програми
Співрозробники програми

6.

Відповідальний виконавець
програми

7.

Учасники програми

Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
9. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)
10. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти районного бюджету
кошти небюджетних джерел
кошти місцевих бюджетів
11. Основні джерела фінансування
програми

Комунальна установа
,,Новомиргородський районний загін
місцевої пожежної охорони’’
й
і іголовиі Новомиргородської
Розпорядження
РДА від12.09.2016 р №220-р
’’Про розробку проекту комплексної
районної програми забезпечення діяльності
комунальної установи ’’Новомиргородський
районний загін місцевої пожежної охорони
на 2017 2019 роки’’

Районна рада
Комунальна установа
,,Новомиргородський районний загін
місцевої пожежної охорони’’
Комунальна установа
,,Новомиргородський районний загін
місцевої пожежної охорони’’
Комунальна установа
,,Новомиргородський районний загін
місцевої пожежної охорони’’
2017 -2019 роки
----------Міський, сільські та селищний

360тис.00коп.

360 тис 00 грн
Кошти міського, сільських та селищного
бюджету

Додаток 2
Ресурсне забезпечення комплексної районної програми
забезпечення діяльності комунальної установи
″ Новомиргородський районний загін місцевої пожежної охорони″
на 2017 -2019 роки
Обсяг коштів, який
пропонується залучити на
виконання програми

Етапи виконання програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2
360,00

3
360,00

4
360,00

Міський, сільські та
селищний бюджети

360,00

360,00

360,00

кошти небюджетних джерел

-

1
Обсяг ресурсів,
усього тис.грн., у тому
числі:

5

Усього витрат
на виконання
програми

6

7
1080,00

державний бюджет
Обласний бюджет
Районний бюджет

-

1080,00
-

-

Примітка:
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
2. Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми,
визначених у графі 7 додатка 4 до Порядку.

Додаток 3

Показники продукту комплексної районної програми забезпечення діяльності
комунальної установи ″ Новомиргородський районий загін місцевої пожежної охорони″ на 2017 -2019 роки
№ з/п

Назва показника

1

І етап

Од.
виміру

Вихідні дані на
початок дії програми

2017 рік

2018 рік

2

3

4

5

6

1

Виїзди на гасіння
пожеж та
загорань

шт.

24

24

24

24

72

2

Виїзди на ліквідації
інших надзвичайних
подій

шт.

5

5

5

5

15

3

Виїзди на районні
пожежно-тактичні
навчання

шт

12

12

12

12

36

1

Зменшення кількості
пожеж за рахунок
проведення
профілактичних заходів

Усього
За період дії
програми

2019 рік

107

8

9

10

Показники продукту програми

Показники ефективності програми
шт.

11

2
3
4
1
2
3

11

11

11

33

Показники якості програми
Ліквідація
надзвичайних подій

шт.

5

5

5

5

15

Примітка:
Продовження додатка З
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 8,9 не заповнюються.
2. Для комплексних програм показники продукту, ефективності і якості розраховуються в розрізі територій та у
місцевих бюджетах передбачаються кошти на виконання програми. Розшифровка результативних показників
продукту в розрізі усіх територіальних громад наводиться розробником програми в окремому додатку за
аналогічною формою, який є невід'ємною частиною програми.
3. Результативними показниками залежно від сфери діяльності можуть бути, наприклад:
показники продукту - кількість суб'єктів малого підприємництва (СМП), кількість зайнятих в малому
підприємництві, кількість проведених освітніх семінарів, нарад для СМП, кількість створених регіональних офісів,
кількість слухачів, які пройдуть навчання, тощо;
показники ефективності - середня вартість проведення 1 регіональної наради, 1 семінару, питома вага
охоплених навчальними семінарами СМП, збільшення кількості СМП, збільшення кількості зайнятих у МП;
показники якості - зменшення рівня безробіття серед населення, у тому числі в розрізі категорій, збільшення
питомої ваги підприємництва у ВВП району, збільшення питомої ваги надходжень від суб'єктів підприємництва у
зведеному бюджеті, надходження від СМП до зведеного бюджету в розрахунку на душу населення;
показники продукту - кількість хворих, кількість поставлених медичних препаратів, кількість лікувальних
закладів, кількість поставленого медичного обладнання;
показники ефективності - забезпеченість хворих медичними препаратами, лікувальних закладів - медичним
обладнанням; показники якості - зниження рівня захворюваності, смертності, ускладнень;
показники продукту - кількість осіб направлених на оздоровлення;
показники ефективності - питома вага охоплених оздоровленням осіб в розрахунку на загальну кількість осіб
по категорії, середня вартість оздоровлення 1 особи;
показники якості - зменшення рівня захворюваності;
показники продукту - кількість профілактичних рейдів та перевірок з попередження негативних явищ;
показники ефективності - середня вартість 1 рейду, питома вага охопленої рейдами та перевірками певної
категорії юридичних (фізичних) осіб;
показники якості - зменшення негативних явищ і проявів;
показники продукту - кількість випускників, що навчаються за державні кошти;
показники ефективності - середня вартість підготовки 1 особи (учня, слухача);
показники якості - поліпшення рівня освіти, збільшення рівня працевлаштування осіб;
показники продукту - кількість незавершених об'єктів будівництва, кількість об'єктів, що будуються із залученням
бюджетних коштів;
показники ефективності - питома вага об'єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, вкладено бюджетних
коштів у будівництво у розрахунку на 1 особу.

Додаток 4

Напрями реалізації та заходи комплексної районної програми забезпечення діяльності
комунальної установи ″ Новомиргородський районний загін місцевої пожежної охорони″ на 2017 -2019 роки
№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Термін
виконання
заходу

1

2

3

4

1.

Забезпечення
Придбання бензину 2017 р.
безперебійної
для виїздів на
2018 р.
діяльності місцевої пожежі
2019 р.
пожежної охорони

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис. грн., в
тому числі:

5

6

7

Очікуваний
результат

8

Комунальна
установа
«Новомиргородськи
й районний загін
місцевої пожежної
охорони»

Міський, сільські 2017р.-15000,00
та селищний
2018р.-15000,00
бюджети
2019р.-15000,00

Гасіння пожеж в
межах району

2.

Заробітна плата і
нарахування

2017 р.
2018 р.
2019 р.

Комунальна
установа
«Новомиргородськи
й районний загін
місцевої пожежної
охорони»

Міський, сільські 2017р. – 305000,00
та селищний
2018р. – 305000,00
бюджети
2019р. – 305000,00

Виплата заробітної
плати працівникам
Новомиргородського
загону місцевої
пожежної охорони,
що забезпечують
його дяльність

3.

Придбання предметів 2017 р.
постачання і
2018 р.
матеріалів, оплата
2019 р.
послуг та інші
видатки

Комунальна
установа
«Новомиргородськи
й районний загін
місцевої пожежної
охорони»

Міський, сільські 2017р. – 40000,00
та селищний
2018р. – 40000,00
бюджети
2019р. – 40000,00

Утримання та
забезпечення
комунальної
установи
Новомиргородського
районного загону
місцевої пожежної
охорони

Продовження додатка 4

Примітка:
1. Терміни виконання заходів наводяться в цілому та поетапно, а також конкретизовано, по можливості з розбивкою за
кварталами. Наприклад, за заходом "Підготувати та видати збірник інформаційно-методичних матеріалів з проблем
молодіжної політики, соціального захисту і підтримки різних категорій молоді, результатів соціологічних досліджень"
необхідно вказати рік та квартал видання такого збірника.
2. Першим у списку виконавців заходів у графі 5 зазначається основний виконавець конкретного заходу.
3. У графі 6 "Джерела фінансування" вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний,
обласний, місцеві бюджети, небюджетні джерела - кредитні ресурси, кошти СПД, інвестиції, кошти населення тощо).
4. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує фінансування коштів, однак головний виконавець програми
вважає за необхідне та вплине на загальний результат програми його включення до програми, у графі 7 "Орієнтовні обсяги
фінансування" зазначається "фінансування не потребує". Орієнтовні обсяги фінансування бюджетів сіл, селища
вказуються загальною сумою без диференціації за територіальними громадами.
5. У графі "Очікуваний результат" наводяться передбачувані кількісні та якісні показники, показники
ефективності(економічні, соціальні, екологічні), яких можна досягти у ході виконання конкретного заходу.

