
   
 

Помічнянська міська рада 
Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  30 жовтня  2019 року                                                                             № 91 

м. Помічна 
 
Про стан протипожежної  
безпеки на території  
Помічнянської ОТГ  
 
       Заслухавши інформації заступника міського голови з питань виконавчих 

органів ради Хрущ І.В., начальника 16 ДПРЧ м. Помічна 4 ДПРЗ УДСНС 

України у Кіровоградській області Поліда О.М. про стан протипожежної безпеки 

на території Помічнянської ОТГ, виконком відмічає, що протипожежну безпеку 

в м. Помічна здійснюють працівники Державної служби  з надзвичайних 

ситуацій 4 ДПРЗ та пожежного потягу виробничого підрозділу Знам’янського 

загону воєнізованої охорони  23 стрілецької команди м. Помічна регіональної 

філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Пожежники постійно 

працюють над підвищенням професійної майстерності, підтверджують високу 

бойову та фізичну підготовку. Своєчасно реагують на звернення громадян та 

підприємств міста. За звітний період 2019 року 4 ДПРЗ приймала участь у 

ліквідації  пожеж та 24 надзвичайних ситуацій на території Помічнянської ОТГ. 
Систематично контролюють дотримання правил протипожежної безпеки в 

організаціях, установах та на підприємствах міста. 
 За звітний період 2019 року в бюджетних установах міста  витрачено 

кошти на протипожежні заходи : 
 по Відділу освіти на загальну суму 252,9 тис. грн., а саме: 
- Проект робіт з монтажу системи пожежної сигналізації та оповіщення про  

пожежу по дошкільному закладі №2 «Ялиночка»- 131,2 тис. грн.; 
- Монтаж системи блискавкозахисту по дошкільному закладі № 2  

«Ялиночка»- 65,9 тис. грн.; 
- Придбання вогнегасників - 32,1 тис. грн.; 
- Технічне обслуговування системи пожежної автоматики - 1,1 тис. грн.; 
- Навчання з питань пожежної безпеки - 8,0 тис. грн.; 
- Замінено гідрант в дошкільному  навчальному закладі № 2 -                           

11,8 тис. грн.; 
- Проведено технічне обслуговування пожежних гідрантів по закладам  

освіти -  2,8 тис. грн. 
по Відділ культури на загальну суму 5,459 тис. грн. : 

- Технічне обслуговування пожежних гідрантів - 1,404 тис. грн.; 
- страхування пожежників  - 3,755 тис.  грн.; 
- Навчання з питань електробезпеки – 0,3 тис. грн. 
 
 



 
 

На території м. Помічна в наявності  43 пожежні гідранти, з них  
потребують ремонту 8 (2 по відділу освіти, 2 по комбінату комунальних 

підприємств та 4 по  ВП служби будівельних робіт і споруд Знам’янського БМУ 

РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця»).  
Комунальними підприємствами міста було проведено роз’яснювальну 

роботу в консультаційних пунктах серед мешканців житлового фонду щодо 

безпечного користування приладами електроопалення та пічним опаленням.  
         Поряд з проведеною роботою по забезпеченню протипожежної безпеки,  

підприємства, установи та організації громади не забезпечені в повній мірі 

первинними засобами пожежогасіння. Не повністю оброблені вогнегасним 

розчином дерев'яні конструкції горищ будівель. Заклади освіти, культури не 

обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації. Мають місце 

порушення правил пожежної безпеки в побуті при встановленні в квартирах та 

будинках саморобних печей опалення, використання заборонених запобіжників, 

що може призвести до виникнення пожежі. Потребує поліпшення стан  

протипожежного водопостачання, існує загроза відсутності надійної подачі води 

для успішної ліквідації пожеж. 
 З метою забезпечення пожежної безпеки на території Помічнянської ОТГ,  
відповідно до статті 4 Закону України “Про пожежну безпеку”,  керуючись 

статтями  33, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконком міської ради    в и р і ш и в  : 
 

1. Інформації заступника міського голови  Хрущ І.В. та начальника 16 ДПРЧ 

м. Помічна 4 ДПРЗ УДСНС України У Кіровоградській області Поліда О.М. про 

стан протипожежної безпеки на території Помічнянської об’єднаної 

територіальної громади взяти до уваги. 
2. Старшому майстру Помічнянської дільниці водопостачання ВП служби  

будівельних робіт і споруд Знам’янського БМУ РФ «Одеська залізниця» АТ 

«Українська залізниця» Гридіну М.В. та  начальнику Помічнянського комбінату 

комунальних підприємств Юренку Ю.В. провести технічну ревізію пожежних 

гідрантів, що мають пошкодження, потребують ремонту та заміни, привести їх у 

відповідність до існуючих стандартів та виготовити схему розміщення їх на 

території міста. 
3. Начальнику  КП  «Помічнянська ЖЕК № 2» Бардаковій В.М., начальнику  

Помічнянського комбінату комунальних підприємств Юренку Ю.В.  забезпечити 

контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки у підвідомчому 

житловому фонді при експлуатації внутрішньо-будинкової електромережі та 

будівництві індивідуальних систем опалення, організувати проведення 

інструктажів  багатодітним сім’ям, інвалідам, одиноким престарілим та 

неблагонадійним особам із записом в журналі. 
4. Комунальним підприємствам міста ліквідувати несанкціоновані 

сміттєзвалища, які загрожують виникненню пожеж.  
 
 
 
 
 



 
 
       5. Затвердити План протипожежних заходів на 2020 роки по бюджетним 

організаціям та установам Помічнянської ОТГ. 
       6. При плануванні  міського бюджету на 2020 рік передбачити кошти на 

виконання протипожежних заходів по бюджетним організаціям та установам 

Помічнянської ОТГ.  
       7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  
міського голови  згідно функціональних обов’язків. 

 
 
 

Міський голова                                                                                     Антошик М.М. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                        Затверджено 

                                                                                                                     рішенням виконкому 
Помічнянської міської ради  

від 2019р.№ 91 
 

План 
протипожежних заходів по бюджетним організаціям та установам                                               

Помічнянської ОТГ  на 2020 рік 
№ 
п/п 

Найменування протипожежних 
заходів 

Термін  
виконання 

Виконавець Примітка 

1. Приміщення обладнати  

сертифікованою установкою  

автоматичної пожежної сигналізації 

та послідуючим  укладанням 

договору  на її технічне 

обслуговування із спеціалізованою 

організацією 

Запланувати  в 

бюджеті 
на 2020 роки 

Міська рада, відділ 

освіти, відділ культури, 
керівники установ:   
ЗШ № 1, 2, 3, Палац 

культури, КНП 
«Помічнянська міська 

лікарня» 

 

2. Зробити захист будівлі  від прямих 

попадань блискавки  і вторинних її 

проявів відповідно до вимог ДСТУ 

Б.В.2.5-38-2008 ”Інженерне 

обладнання  будинків і споруд 

.Улаштування блискавко-захисту 

будівель і споруд” 

Запланувати  в 

бюджеті 
на2020 рік. 

Міська рада, відділ  

культури, керівники 
Палацу культури та 

Будинку культури 

 

3.  Провести технічну перевірку 

засобам пожежогасіння 
Згідно графіків 

перевірки 
Відповідальні  за 

пожежну безпеку  по 

організаціям та 

установам  

 

4. 
 

Дерев’яні конструкції  горищ 

будівлі  піддати вогнезахисній 

обробці 

Запланувати  в 

бюджеті 
2020 роки 

Міська рада, відділ 

освіти, відділ культури, 
керівники організацій 

та установ, КНП  
« Помічнянська міська 

лікарня», дитяча 

бібліотека, ЦДЮТ 

 

5. Провести  замір опору ізоляції 

електромережі та електроустановок  
Згідно планів 

технічного 

обслуговування 

Відповідальні  за 

пожежну безпеку в 

кожній установі  

 

6. Посадовим особам пройти  

перевірку  знань з питань  пожежної 

безпеки 

щороку до 

01.04.2020р. 
Виконавчий комітет, 
відділ освіти, відділ 

культури, керівники 

організацій та установ 

 

7. Забезпечити проведення очищення 

димоходів  від сажі  перед 

початком, а також протягом усього 

опалювального сезону   з 

фіксуванням результатів  очищення 

в журналі 

Постійно Відповідальні  за 

пожежну безпеку  по 

організаціям та 

установам 

 

8. Провести технічне обслуговування 

та перевірку на працездатність 

пожежних кранів шляхом пуску 

води з реєстрацією  в журналі 

обліку  

Один раз в 

півроку 
Відповідальні за 

пожежну безпеку ЗШ 

№ 2, 3 

 

 
Заступник міського голови                                                                         Хрущ І.В. 


