
Додаток 1 

до Програми протипожежного захисту 

на об’єктах охорони здоров’я з масовим 

перебуванням людей 

на 2021-2022 роки  

 

 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування   

Програми протипожежного захисту на об’єктах охорони здоров’я з масовим перебуванням людей 

на 2021-2022 роки 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

Місцевий бюджет (тис.грн.) Обласний бюджет (тис.грн.) Програмні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

2021 2022 2021 2022 

  

КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області 

 

1 Обладнання системою протипожежного захисту   1540,0  1540,0 3080,00 

2 Забезпечення засобами індивідуального захисту органів 

дихання для само-рятування людей під час пожежі з 

розрахунку на максимальну кількість хворих та 

обслуговуючого персоналу(протигази ГП-7 - 61 шт.) 

 

20,0 

 

 

  

18,3 

 

38,3 

 

3 Навчання керівного складу з організації і здійснення заходів з 

питань  цивільного захисту на територіальних курсах 

підвищення кваліфікації керівних кадрів  

(3 особи) 

 1,5  1,5 3,00 

4 Капітальний ремонт протирадіаційного укриття    1500,0  1500,0 3000,00 

5 Реалізація протипожежних заходів, розробка проектно-

кошторисної документації 

 

 

175,0 

    

175,0 

КП «Центр первинної медико санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької області 

6 

Обладнання системою протипожежного захисту             

Амбулаторія №2 КП «ЦПМСД», розташованої за адресою: м. 

Покровськ, вул. Поштова, 34а 

 49,5  49,5 99,0  



7 

Обладнання системою протипожежного захисту            

Амбулаторія №3 КП «ЦПМСД»,  розташованої за адресою: м. 

Покровськ, м-н «Шахтарський» буд.№26, в,г/129 

279,0    279,0  

8 

Забезпечення засобами індивідуального захисту органів 

дихання згідно діючих нормативних актів(протигази ГП-7 -

206шт.) 

 61,8  61,8 123,6  

9 

Грати на вікна, такі, що розкриваються, розсуваються, 

знімаються, в приміщення, де перебувають люди(1 поверх) 

Амбулаторія №3 КП «ЦПМСД»,  розташованої за адресою: м. 

Покровськ, м-н «Шахтарський» буд.№26, в,г/129 

152,9    152,9  

10 
Протипожежні матеріали для амбулаторій та МПТБ, які 

знаходяться в сільській місцевості 
60,0    60,0  

11 

Обладнання системою протипожежного захисту Амбулаторії 

№4, розташованої за адресою: м. Родинське, вул. Запорізька, 

5а 

91,0    91,0  

 
 

КНП «Родинська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області  

12 

Обладнання приміщення системами протипожежного 

захисту(автоматичною пожежною сигналізацією) та 

системою оповіщення про пожежу  

 1250,0  1250,0 2500,0 

13 

 

Забезпечення працюючого персоналу засобами 

індивідуального захисту органів дихання, згідно діючих 

нормативних актів(протигази ГП-7 - 99 шт.) 

 29,7  29,7 
59,4 

 

 КНП «Покровська Клінічна ЛІЛ» Покровської міської ради Донецької області 

14 Обладнання приміщення системами протипожежного 

захисту(автоматичною пожежною сигналізацією) та 

системою оповіщення про пожежу 

 1425,0  1425,0 2850,0 

15 Забезпечення ношами з розрахунку однієї ноші на 5 хворих 

(60 шт.) 

 103,11  103,11 206,220 

16 Забезпечення приміщення знаками безпеки  2,25  2,25 4,5 



17 Забезпечення засобами індивідуального захисту органів 

дихання, згідно діючих нормативних актів(протигази ГП-7-

601 шт.) 

  

180,3 

  

180,3 

 

360,6 

 

18 Обладнання приміщення системами протипожежного 

захисту(автоматичною пожежною сигналізацією) та 

системою оповіщення про пожежу                            

Гінекологічний-акушерський корпус 

  

75,0 

  

75,0 

 

150,00 

19 Реалізація протипожежних заходів, розробка проектно-

кошторисної документації 

 

 

126,8 

    

126,8 

  

КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької області 

 

20 Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу в приміщеннях лікарні 

500,0    500,0 

21 Реалізація протипожежних заходів, розробка проектно-

кошторисної документації 

50,0    50,0 

   

1454,7 

 

6218,16 

  

6236,46 

 

13909,32 

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

 

Начальник відділу охорони здоров’я        О.Овчаренко 

 

Секретар міської ради          Н.Іваньо 


