
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 15.09.2021 № 8/16-9 
             м. Покровськ 

  

Про затвердження Програми протипожежного 

захисту на об’єктах охорони здоров’я 

з масовим перебуванням 

людей на 2021-2022 роки 

  

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 44 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України з метою забезпечення пожежної безпеки, обладнання 

будівель, приміщень і споруд закладів охорони здоров’я системами протипожежного 

захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне 

спостереження тощо), а також забезпечення швидкого виявлення пожежі, повідомлення 

(оповіщення) про неї та оперативної евакуації людей на ранній стадії виникнення 

пожежі, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму протипожежного захисту на об’єктах охорони здоров’я з 

масовим перебуванням людей на 2021-2022 роки(далі – Програма, додається). 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами                                

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) здійснювати 

фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету та при формуванні 

проекту бюджету міста на 2022 рік, передбачати в межах планових асигнувань 

фінансування видатків на виконання заходів Програми. 

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О., 

контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок). 

 

 

Міський голова                                       Р.Требушкін 

 

 

 
  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням міської ради  

від  15.09.2021 № 8/16-9 

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ  

НА ОБ’ЄКТАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ 

 

 НА 2021-2022 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Покровськ 

 

 

 
 



 

 

Паспорт 

Програми протипожежного захисту 

на об’єктах охорони здоров’я з масовим перебуванням людей 

на 2021-2022 роки 

  

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент охорони 

здоров’я Донецької обласної державної адміністрації. 

2. Розробник Програми: відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області. 

3. Термін реалізації Програми: 2 роки. 

4. Етапи реалізації Програми: 2021-2022 роки. 

5. Прогнозоване фінансування Програми: 13909,32  (тис. грн.) 

  

Роки 

Обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

місцевий бюджет обласний бюджет 

2021 1454,7 1454,7 
 

2022 12454,62 6218,16 6236,46 

  

6. Очікувані результати виконання Програми: здійснення заходів 

Програми дасть змогу забезпечити належний рівень пожежної безпеки 

об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема в закладах охорони 

здоров’я Покровської міської ради Донецької області, забезпечить 

своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та 

підрозділів пожежної охорони, а також зменшить економічні та матеріальні 

витрати від можливих пожеж. 

7. Термін звітності: звіт про виконання Програми подається Відділом 

охорони здоров’я до Покровській міській раді щоквартально до 15 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та 

завдань (співвиконавцям Програми – головним розпорядникам коштів 

надавати інформацію відділу охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області до 5 числа наступного місяця за звітним). 

 
 



І. Загальні положення 

 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної 

безпеки та протипожежного захисту на об’єктах охорони здоров’я Покровської міської 

ради Донецької області на період 2021-2022 роки (далі – програма) створена на основі 

комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, національного 

надбання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи вдосконалення системи попередження, 

локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки на 

об’єктах охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з масовим 

перебуванням людей, організаційні засади їх функціонування, зміцнення технічної і 

ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері. Відповідальним за 

виконання Програми є Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 

області. 

2. Обґрунтування доцільності та актуальність проблем 

на вирішення яких спрямована  Програма 

 

Програма протипожежного захисту на об’єктах охорони здоров’я з масовим 

перебуванням людей на 2021-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України та 

пункту 2.5 розділу III і пункту 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ  України від 30.12.2014 року 

№1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 

252/26697. 

Правовою підставою розроблення Програми є: Кодекс цивільного захисту 

України, пункт 2.5 розділу III і пункт 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року 

№1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за 

№252/26697. 

За 2020 рік в Україні сталося понад 11 тисяч пожеж, внаслідок яких загинуло 

більше 200 осіб та значна кількість громадян отримали травми.  

Проблемним залишається питання забезпечення протипожежного захисту 

об’єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів охорони здоров’я, що, у 

першу чергу, зумовлено відсутністю належного фінансування. У сфері забезпечення 

стану пожежної безпеки виділяються кошти лише на придбання первинних засобів 

пожежогасіння (вогнегасників) та їх технічне обслуговування. 

Значна кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність 

підвищення ефективності охорони життя людей, що потребує посилення 

протипожежного захисту об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я, культури та 

соціального захисту. 

3. Мета Програми 

Метою Програми є обладнання будівель, приміщень та споруд закладів охорони 

здоров’я Покровської міської ради Донецької області: 

1. КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування»;  

2. КНП «Покровська міська лікарня»; 



3. КНП «Родинська міська лікарня»; 

4. КП «Центр первинної медико санітарної допомоги», 

системами протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про 

пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо), а також проведення 

вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд для забезпечення 

швидкого виявлення пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативної 

евакуації людей на ранній стадії виникнення пожежі. 

4. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

створення єдиної системи запобігання надзвичайних ситуацій в закладах охорони 

здоров’я Покровської міської ради Донецької області та її розвиток;  

забезпечення життєво-важливих інтересів населення, в сфері попередження 

надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки; розроблення організаційних засад 

діяльності щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення 

пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я; 

 удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із попередженням 

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я; 

 ефективне розв’язання завдань, пов’язаних із попередженням і ліквідацією 

надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту та оперативного реагування на них; 

посилення нагляду за попередженням надзвичайних ситуацій, станом пожежної 

безпеки в закладах охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області, 

організації ліквідації надзвичайних ситуацій. 

5. Основні заходи Програми 

1. Організація гасіння пожеж, здійснення пожежно-рятувальних робіт на об'єктах 

охорони здоров’я, ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру.  

2. Здійснення державного нагляду та контролю за виконанням заходів запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій та з ліквідації їх наслідків, проведення аварійно-

рятувальних робіт на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.  

3. Організація і здійснення пожежного та техногенного нагляду на об’єктах 

охорони здоров’я, в тому числі під час їх проектування і будівництва.  

4. Приведення в належний стан існуючих джерел протипожежного 

водопостачання на об’єктах охорони здоров’я, здійснення обліку та нагляду за їх 

станом.  

5. Матеріально-технічне забезпечення об’єктів охорони здоров’я (встановлення та 

утримання протипожежної сигналізації в робочому стані, придбання аварійно 

рятувального обладнання, засобів органів дихання).  

6. Реалізація заходів щодо підвищення пожежної та техногенної безпеки на 

об’єктах охорони здоров’я із залученням підрозділів відомчої та місцевої пожежної 

охорони.  



7. Робота з громадськістю, виступи в трудових колективах з аналізами пожеж та 

стихійних лих на об’єктах охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 

області.  

8. Внесення пропозицій місцевим органам влади, щодо попередження пожеж, 

надзвичайних ситуацій та загибелі і травмування людей на них.  

9. Інформування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Покровської міської ради Донецької області про стан пожежної безпеки на 

об’єктах охорони здоров’я з конкретними пропозиціями щодо його покращення.  

10. Проведення перевірок стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів 

охорони здоров’я, подання інформації до Покровської міської ради щодо їх стану.  

11. Проведення серед працівників охорони здоров’я та населення роз’яснювальної 

роботи через засоби масової інформації про правила безпечного поводження під час 

виявлення різноманітних вибухонебезпечних предметів в ході весняно-польових робіт, 

попередження необережного поводження з вогнем.  

12. Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного 

спостереження на об’єктах охорони здоров’я, зокрема виведення сигналів систем 

автоматичного протипожежного захисту та пункти зв’язку з черговими частинами 

пожежної охорони.  

13. Проведення для працівників охорони здоров’я щорічні наради, семінари, 

огляди конкурси з питань попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки.  

14. Систематичний аналіз стану попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на об’єктах охорони здоров’я Покровської міської ради. 

За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям, пожежам та загибелі на них людей. 

15. Здійснення координації діяльності на об’єктах охорони здоров’я щодо 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту об’єктів і територій.  

6.Очікувані результати 

Реалізація заходів регіональної цільової програми протипожежного захисту 

міських закладів охорони здоров’я на 2021-2022 роки дозволить: 

– підвищити рівень пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей в 

закладах охорони здоров’я; 

– забезпечити своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей з 

метою їх евакуації та підрозділів пожежної охорони; 

– зменшити економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж.  

7. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Обсяги фінансування Програми складають 13909,32 тис. грн. та передбачаються 

протягом 2021-2022 років за рахунок коштів місцевого бюджету та обласного бюджету, 

виходячи з можливостей їх дохідних частин, а також інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Виконання Програми передбачається здійснити у 2 етапи: 

І – 2021 рік, ІІ – 2022 рік.(згідно додатку 1) 



Програму розроблено: Відділом охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області 

Начальник відділу охорони здоров’я      О.Овчаренко 

 

Секретар міської ради        Н.Іваньо 

 

 

УКРАЇНА 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
пл. Шибанкова, 11,  м. Покровськ,  Донецька область, 85300 

ЄДРПОУ 43920608, e-mail: zdrav@pokrovsk-rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

До проекту  рішення  «Про затвердження Програми  

протипожежного захисту на об’єктах охорони здоров’я 

з масовим перебуванням людей на 2021-2022 роки» 

 

Відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного 

захисту України, з метою забезпечення пожежної безпеки, обладнання будівель, 

приміщень і споруд закладів охорони здоров’я системами протипожежного 

захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, 

пожежне спостереження тощо), а також для забезпечення швидкого виявлення 

пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативній евакуації людей на 

ранній стадії виникнення пожежі, просимо прийняти даний проект рішення 

«Про затвердження Програми протипожежного захисту на об’єктах охорони 

здоров’я з масовим перебуванням людей на 2021-2022 роки». 

 

 

Начальник відділу 

охорони здоров’я       О. Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

mailto:zdrav@pokrovsk-rada.gov.ua


                                                                        АРКУШ 

                                                    погодження до проекту  рішення  

                                                          Покровської міської ради 

 

Про затвердження Програми протипожежного 

захисту на об’єктах охорони здоров’я 

з масовим перебуванням 

людей на 2021-2022 роки 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  відділом охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області 

 

Начальник  відділу                                     

охорони здоров’я                                                                   О. Овчаренко 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради          М. Ідрісова  

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради          М.Шабельник  

 

 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів         В.Пишна 

 

 
Директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської міської ради 

Донецької області                                          О.Добровольський 

 

 

Начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України 

у Донецькій області          В.Кінц 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності  

Покровської міської ради                      Ж.Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики 

та спорту             І.Циганок 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

планування, бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики            О.Харчевна 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Н. Іваньо 
 


