
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 17.03.2020 р. № 665 
           м. Вінниця                                 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про затвердження Програми запобігання  

виникненню надзвичайних ситуацій  

природного, техногенного і соціального 

характеру та ліквідації їх наслідків  

на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2024 роки» 

 

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про затвердження Програми 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і 

соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки» (додається). 

2. Подати даний проект рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

Міський голова                                     С. Моргунов 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

                                                                       від 17.03.2020 р. № 665 

                                      

 

Проект рішення міської ради 

 

 

Про затвердження Програми запобігання  

виникненню надзвичайних ситуацій  

природного, техногенного і соціального 

характеру та ліквідації їх наслідків  

на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2024 роки 

 

Керуючись частиною 22 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на 

території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2024 

роки (додається). 

2. Виконавчим органам міської ради, а також комунальним підприємствам, 

установам та організаціям, розташованим на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади забезпечувати виконання заходів 

Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Ю. Зажирко) 

та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В. Кривіцький).



 

Додаток  

до рішення міської ради 

від              2020р. №     

 

 

ПРОГРАМА   
 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків 

на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2024 роки 
 

1. Загальні положення 
 

Концентрація на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади промислових підприємств, великої кількості хімічно небезпечних 

об’єктів, транспортних і енергетичних комунікацій, а також погіршення на 

території держави санітарно-епідеміологічної ситуації збільшують 

ймовірність виникнення складних техногенних, екологічних ситуацій, що 

може призвести до матеріальних втрат та людських жертв. 

Попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки мешканців 

Вінницької міської ОТГ – є одним із стратегічних напрямів розвитку. 

Контроль за реалізацією та виконанням Програми здійснює виконавчий 

комітет міської ради та відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

і оборонної роботи та режиму секретності міської ради. 
 

2. Мета Програми 
 

Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального 

характеру, державного, регіонального та місцевого рівнів та ліквідації їх 

наслідків на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

Програма розроблена відповідно до пункту 2 статті 19 «Кодексу 

цивільного захисту України», пункту 45 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Концепції інтегрованого розвитку 

«Вінниця 2030». 
 

3. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Заходи Програми 
 

№ 

з/п 
Найменування заходів Виконавці 

1. 

Забезпечення спеціальними 

засобами та обладнанням, 

необхідними матеріалами, в 

т.ч. паливно-мастильними, 

засобами захисту, 

харчуванням, медикаментами 

підприємств, установ, 

організацій, військових 

частин, органів місцевого 

самоврядування, 

територіальних підрозділів 

Міністерства внутрішніх 

справ України 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів міської ради, інші 

виконавчі органи міської ради, 

підприємства, установи та організації, які 

розташовані на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

2. 

Забезпечення населення  

засобами захисту, одягом, 

харчуванням, 

медикаментами, наданням 

медичних послуг, засобами 

тимчасового розміщення та 

іншим 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

департамент фінансів міської ради, інші 

виконавчі органи міської ради, 

підприємства, установи та організації, які 

розташовані на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 

3. 

Забезпечення 

дезінфікуючими та 

захисними засобами для 

санітарної обробки 

приміщень житлового, 

соціального та іншого 

призначення  

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності міської ради,  

виконавчий комітет міської ради, 

департамент житлового господарства 

міської ради, департамент фінансів міської 

ради, інші виконавчі органи міської ради, 

підприємства, установи та організації, які 

розташовані на території Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади 
 

5. Очікувані результати від реалізації Програми 

 

Своєчасне проведення попереджувальних, аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт на об’єктах і територіях Вінницької міської ОТГ у 

разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                   С. Чорнолуцький 

 

 

 

 



 

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та 

режиму секретності 

 

Осадчук Олена Вікторівна 

 

Заступник начальника відділу 


