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1. Паспорт програми 

 

Цільова програма щодо приведення захисної споруди цивільного захисту – 

протирадіаційне укриття (ПРУ) №00263 у готовність до укриття населення Барської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі –Програма) розроблена 

відповідно  до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції 

України, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 

11 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту", від 11 березня 2015 року № 101 "Про затвердження типових 

положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту" та Комплексної програми захисту населення і територій Барської 

міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 

2022-2026 роки. 

Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних з 

захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на 

виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації 

державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних 

актів держави розроблено Програму щодо приведення захисної споруди 

цивільного захисту (ПРУ) у готовність до укриття населення на 2023-2025 роки. 

 

ПАСПОРТ 

цільової програми щодо приведення захисної споруди цивільного захисту 

протирадіаційне укриття (ПРУ) №00263 у готовність до укриття населення 

Барської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Навчальний заклад «Барський фаховий коледж транспорту 

та будівництва» КНАУ 

2 Головний розробник 

Програми 

Навчальний заклад «Барський фаховий коледж транспорту 

та будівництва» КНАУ 

3 Співрозробники 

Програми 

Відділ освіти міської ради 

4 Відповідальний 

виконавець Програми 

Навчальний заклад «Барський фаховий коледж транспорту 

та будівництва» КНАУ 

5 Термін реалізації 

Програми 

2023-2025 роки 

6 Мета Програми 

приведення захисної споруди у придатність до 

використання, створення умов для ефективного 

використання сил та засобів 

цивільного захисту громади. 

7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

Всього: 

500,0 тис.грн 



8 В тому числі розподіл 

по роках 

2023 2024 2025 

300,0 100,0 100,0 

 

2. Мета і основні завдання Програми 

            Метою Програми є забезпечення розвитку цивільного захисту 

Барської міської територіальної громади та фінансування заходів щодо реалізації 

державної політики у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки 

населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. 

            Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисної 

споруди у готовність до використання за призначенням, реконструкція, 

модернізація, удосконалення існуючої захисної споруди, підтримання її в 

належному стані, укомплектування збереження та щорічне оновлення 

регіонального матеріального резерву, засобів індивідуального захисту органів 

дихання тощо. 

           Метою Програми є приведення захисної споруди у придатність до 

використання, створення умов для ефективного використання сил та засобів 

цивільного захисту громади. 

Завданнями Програми є: 

– підвищення рівня готовності захисної споруди до дій за призначенням та 

успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території 

міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру; 

– забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їхнього життя і 

здоров’я; 

– реконструкція, модернізація та удосконалення захисної споруди та своєчасне 

інформування населення про її місцезнаходження; 

– створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального 

резерву; 

– створення сприятливих умов для функціонування захисної споруди. 

 

 Організаційні заходи щодо виконання Програми 

Основними заходами Програми є: 

1. Покращення матеріально – технічної бази захисної споруди, шляхом 

проведення поточного та капітального ремонту приміщення. 

2.  Проведення благоустрою території біля захисної споруди. 

             3.  Придбання лавок для сидіння, стелажів для продуктів харчування. 

             4.   Проведення освітлення, каналізації, водопостачання а також придбання 

тари для збереження води у випадку припинення водопостачання.  

             5.       Встановлення вентиляції. 

 6.       Придбання аптечок, ліхтарів. 

              7.     Організація інформації та безпосередньо на підприємствах, організаціях та 

установах всіх форм власності вивчення правил перебування у захисній споруді. 

 8.     Забезпечення якісного проведення в загальноосвітніх та дитячих 



дошкільних закладах вивчення правил перебування у захисній споруді. 

9.    Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі матеріальних 

та фінансових резервів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і 

загрози. 
2. Фінансове забезпечення Програми. 

Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету, інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством та спрямована на 

забезпечення розвитку та покращення матеріально-технічної бази захисної 

споруди 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми 

 Разом 2023 2024 2025 

Обсяг фінансування з 

міського бюджету, 

тис.грн. 

        500         300           100           100 

Обсяг фінансування з 

інших джерел, 

тис.грн. 

У межах 

залучених 

коштів 

У межах 

залучених 

коштів 

У межах 

залучених 

коштів 

У межах 

залучених 

коштів 

 

3. Очікуванні результати від реалізації Програми 

 

          Результатом виконання Програми має стати: 

- дієвий захист населення, яке проживає на території Барської 

міської територіальної громади; 

- підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо 

виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру; 

- створення належних умов укриття населення в захисній споруді. 

        Очікується покращення стану захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), 

а саме: 

- проведення капітального ремонту; 

- проведення освітлення; 

- проведення водопостачання; 

- проведення каналізації; 

- встановлення вентиляції; 

- придбання лавок; 

- придбання стелажів для харчових продуктів; 

- придбання гучномовців; 

- інше. 

 

4. Система управління та контроль за ходом виконанням  Програми 

 

           Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює навчальний заклад 

«Барський фаховий коледж транспорту та будівництва» КНАУ. 

Навчальний заклад «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва» КНАУ 



подає узагальнену інформацію до фінансово-господарського відділу Барської міської 

ради. 

      Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання 

Програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та 

виконання. 

         Навчальний заклад «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва» КНАУ 

здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне 

виконання Програми, проводить аналіз вказаних звітів. 

Інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та 

ефективність реалізації її завдань заслуховується сесією Барської 

міської територіальної громади з прийняттям відповідного рішення. 

        Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати 

актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця 

програми. 

       Після завершення дії Програми виконавець оформляє Заключний звіт про 

результати виконання Програми. 

 
 

 

Секретар міської ради                                                  Ірина МЕЛЬНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


