
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIX СЕСІЯ VIIІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 грудня  2022 року             Стрий          № 1388

Про внесення змін уПрограму сприяння 
матеріально-технічному забезпеченню
6-му Державному пожежно-рятувальному загону
ГУ ДСНС України у Львівській області на 2022 рік

 Відповідно до Кодексу Цивільного захисту України, з метою реалізації 
державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту 
населення і територій, ефективного реагування на пожежі, які виникають на 
території  Стрийської  міської територіальної громади, надання термінової 
допомоги постраждалому населенню, враховуючи що за останні роки значно 
збільшилась кількість пожеж житлових будинків комунальної та приватної 
власності, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Стрийська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в цільову Програму сприяння матеріально-технічному 
забезпеченню 6-му Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС 
України у Львівській області на 2022 рік що додається.

2.  Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування відповідно 
до затверджених змін.

  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови М. Дмитришина  та постійну комісію міської ради з 
питань інвестицій, фінансів та планування бюджету (С.КОВАЛЬЧУК).

 Міський голова                                                                     Олег КАНІВЕЦЬ 



 

Додаток 

до рішення Стрийської міської ради

від « 1» грудня 2022 року № 1388

 

 

 

 

Цільова Програма

сприяння матеріально-технічному забезпеченню

6-му Державному пожежно-рятувальному загону

ГУ ДСНС України у Львівській області на 2022 рік

 

м. Стрий

2022 рік

 



ЗМІСТ

1. Паспорт Програми.

2. Вступ.

3. Визначення мети Програми.

4. Основні функції 6ДПРЗ.

5. Координація та контроль за ходом виконання комплексної Програми.

6. Очікувані результати.

7. Фінансове забезпечення Програми.

8. Перелік завдань, заходів та показників Програми.



1. ПАСПОРТ

Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
6-му Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС у Львівській 

області на 2022 рік
(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми 6 ДПРЗГУ ДСНС України у Львівській 
області __
2. Дата, номер документа 

про затвердження програми  № 970 від 24.02.2022 р.

3. Розробник програми Стрийське районне управління ГУ ДСНС України у 
Львівській області 
4. Співрозробники програми Стрийська  міська рада

5. Відповідальний виконавець програми 6 ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Львівській 
області, _Стрийське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській 
області 

6. Учасники програми  Стрийська міська рада, Стрийське районне управління 
ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 держаний пожежно-
рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській 
області.

7. Термін реалізації програми 2022р.

7.1. Етапи виконання програми 
 (для довгострокових програм)  ________________________

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього,                          1259,00 тис. грн.

    а саме:

№ Товари К-сть

1. Костюм повсякденний літній робочий з кепкою 280комп.
2. Дизельне паливо, бензин 824 л.
3. Встановлення пожежного гідранту 1 шт.
4. Дизельне паливо 1000 л.
5. Послуги з облаштування подушки під бруківку та послуг з укладання 

бруківки8 ДПРЧ6 ДПРЗ.
702м.кв.

8.1. коштів міського бюджету                          1259,00  тис. грн.
____________________________

Начальник 6 ДПРЗГУ ДСНС 
України у Львівській області
підполковник служби ЦЗ                 Андрій КАПУСТИНСЬКИЙ



2. ВСТУП
Програма сприяння матеріально-технічному забезпечення 6 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у Львівській області на 2022 рік (далі-Програма) розроблена 
відповідно до ст.93 «Фінансування заходів у сфері цивільного захисту» 
Кодексу Цивільного захисту України та ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

Президентом України та Кабінетом Міністрів України на Державну 
службу України з надзвичайних ситуацій покладено функції забезпечення 
пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що й здійснює 
наш підрозділ. Разом з тим, підрозділам аварійно-рятувальної служби складно  
виконувати свої професійні завдання через обмежене фінансування з 
державного бюджету. Матеріально-технічний стан місцевої рятувальної 
служби  та матеріальне забезпечення пожежників, на жаль, на сьогоднішній 
день не відповідає сучасним викликам життя. Це проявляється в неналежному 
стані приміщень та відсутності відповідних умов, а також недостатньому 
матеріально – технічному забезпеченні. Фінансування аварійно-рятувальної 
служби проводиться тільки по захищеним статтям – заробітна плата, паливно-
мастильні матеріали.

Однією із ключових проблем у сфері пожежної безпеки є зменшення 
тривалості вільного розвитку пожежі. Це, своєю чергою, дасть змогу 
зменшити збитки, які завдасть пожежа та зберегти чиєсь життя. Аналіз 
складників тривалості вільного розвитку пожежі свідчить, що в більшості 
випадків його левову частку займає слідування пожежно-рятувальних 
підрозділів до місця виклику. Тому сьогодні вкрай актуальною є проблема 
пошуку заходів для зменшення тривалості слідування пожежників до місця 
виклику. Одним з таких заходів є встановлення в пожежному депо 
спеціальних воріт з пристроєм автоматичного відкривання. 

3. Мета Програми:
- посилення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- запобігання їх виникненню;
- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж;
- підвищення рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб;
- підвищення рівня та авторитету Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України;
- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази 6 ДПРЗ ГУ ДСНС у 

Л/о, а саме зменшення часу доїзду підрозділу до місця виклику.

4. Основні функції 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області:
-аварійно-

рятувальнеобслуговуваннянадоговірнійосновісуб’єктівгосподарюваннятаокре
михтериторій, наякихіснуєнебезпекавиникненнянадзвичайнихситуацій;



- поданнямісцевійдержавнійадміністрації, 
органаммісцевогосамоврядуваннятасуб’єктамгосподарюванняпропозиційщодо
поліпшенняпротиаварійногостанусуб’єктівгосподарювання і 
територійтаусуненнявиявленихпорушеньвимогщододотриманнятехногенноїбе
зпеки;

-  невідкладнеінформуваннякерівниківсуб’єктівгосподарювання, 
якіексплуатуютьоб’єктипідвищеноїнебезпеки, 
провиявленняпорушеньвимогпожежноїтатехногенноїбезпекинатакихсуб’єктах
господарювання;

- проведенняаварійно-рятувальнихтаіншихневідкладнихробіт, робіт з 
ліквідаціїнаслідківнадзвичайнихситуацій у разіїхвиникнення;

- 
виконанняробітіззапобіганнявиникненнютамінімізаціїнаслідківнадзвичайнихс
итуацій і щодозахистувіднихнаселення і територій;

- 
захистнавколишньогоприродногосередовищаталокалізаціязонивпливушкідлив
их і небезпечнихфакторів, щовиникаютьпідчасаварійтакатастроф;

- забезпеченняготовностісвоїхсил і засобівдодійзапризначенням;
- ліквідаціяособливонебезпечнихпроявівнадзвичайнихситуацій в 

умовахекстремальнихтемператур, задимленості, загазованості, загрозивибухів, 
обвалів, зсувів, затоплень, радіаційноготабактеріальногозараження, 
іншихнебезпечнихпроявів;

-  контрользаготовністюоб’єктів і територій, щонимиобслуговуються, 
допроведенняробіт з ліквідаціїнаслідківнадзвичайнихситуацій;

- участь у розробленнітапогодженняпланівлокалізації і 
ліквідаціїаварійнаоб’єктах і територіях, щонимиобслуговуються;

- участь у підготовціпрацівниківпідприємств, установтаорганізацій і 
населеннядодій в умовахнадзвичайнихситуацій.

5. Координація та контроль за ходом виконання комплексної 
Програми

Організаційне забезпечення, виконання заходів відповідно до Програми 
здійснюватиметься за рахунок  міського бюджету. 

6. Очікувані результати від реалізації Програми:

забезпечення особового складу 6ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській 
області належними умовами праці та забезпечення належного рівня 
оснащеності майном;

сприяння зміцнення матеріально-технічної бази 6 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Львівській області  ;



забезпечення безпеки особового складу при ліквідації надзвичайних 
ситуацій;

збереження життя людей та майна громади у випадку виникнення 
пожеж та надзвичайних ситуацій.

7. Фінансове забезпечення Програми:
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Крім того, на виконання заходів Програми 
спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених законом.

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів: 1259,00 тис. грн.
Основні джерела фінансування – за рахунок коштів міського 

бюджету – 1259,00 тис. грн.

Начальник 6 ДПРЗГУ ДСНС 
України у Львівській області
підполковник служби ЦЗ                 Андрій КАПУСТИНСЬКИЙ



Ресурсне забезпечення бюджетної цільової програми:
Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на 2022 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 2022 рік Усього витрат на виконання 

програми (тис. грн.)

Усього, 1259,00 1259,00
у тому числі:
районний бюджет
бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування

1259,00 1259,00

кошти небюджетних джерел

Начальник 6 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Львівській області
підполковник служби ЦЗ                 Андрій КАПУСТИНСЬКИЙ





Перелік завдань, заходів та показників бюджетної цільової програми:
Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на 2022 рік

Фінансування 
п/
п Назва завдання Перелік заходів 

завдання 
Показники 

виконання заходу, 
один. виміру 

Виконавець 
заходу, 

показника
Джерела Обсяги, тис. грн.

Очікуваний 
результат

2022 рік
1 Завдання 

Матеріально-технічне 
забезпечення

Захід:
Забезпечення 
особового складу 6 
ДПРЗ робочим 
одягом

Костюм 
повсякденний літній 
робочий з кепкою, 280 
комплектів

6 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у 
Львівській 
області
м. Стрий

Міський
бюджет

495,00 Забезпечення 
особового складу 
повсякденним 
робочим одягом

2 Завдання 
Матеріально-технічне 
забезпечення

Захід:
Забезпечення 
паливо- 
мастильними 
матеріалами 
пожежно-
рятувальні 
автомобілі

Дизельне паливо, 
бензин,824 літри.

6 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у 
Львівській 
області
м. Стрий

Міський
бюджет

28,00 Забезпечення 
пожежно-
рятувальних 
автомобілів паливо-
мастильними 
матеріалами

3 Завдання 
Матеріально-технічне 
забезпечення

Захід:
Забезпечення             
8 ДПРЧ (м.Стрий)        
6 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Львівській 
області 
протипожежним 
водопостачанням

Встановлення 
пожежного гідранту

6 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у 
Львівській 
області
м. Стрий

Міський
бюджет

40,00 Забезпечення             
8 ДПРЧ (м.Стрий)        
6 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Львівській області 
протипожежним 
водопостачанням



Завдання 
Матеріально-технічне 
забезпечення

Захід:
Забезпечення 
паливо- 
мастильними 
матеріалами 
пожежно-
рятувальні 
автомобілі

Дизельне паливо, 
1000 літри.

6 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у 
Львівській 
області
м. Стрий

Міський
бюджет

56,00 Забезпечення 
пожежно-
рятувальних 
автомобілів паливо-
мастильними 
матеріалами

4 Завдання 
Матеріально-технічне 
забезпечення

Захід:
Забезпечення 
купівлі бруківки 
та послуги по 
встановленню 
бруківки на 
фасаді 8 ДПРЧ 
(м.Стрий) 6 ДПРЗ 
ГУ ДСНС 
України у 
Львівській 
області 

Послуги з 
облаштування 
подушки під бруківку 
та послуг з укладання 
бруківки8 ДПРЧ 6 
ДПРЗ на площі 702 
м.кв.

6 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у 
Львівській 
області
м. Стрий

Міський
бюджет

640.00 Забезпечення 
благоустрою 
8 ДПРЧ (м.Стрий) 
6 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у 
Львівській області 

Усього на етап або на програму: 1259,00

Начальник 6 ДПРЗГУ ДСНС 
України у Львівській області
підполковник служби ЦЗ                 Андрій КАПУСТИНСЬКИЙ


