Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації” та
„Про засади державної регіональної політики”, постанови Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2015 р. № 932 „Про затвердження Порядку
розроблення регіональних стратегій і планів заходів з їх реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених
регіональних стратегій і планів заходів” та враховуючи лист управління з
питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації від
02.10.2018 № 01-01/545 підготовлено проекти змін до Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у
2018-2020 роках, затверджених рішеннями обласної ради від 4 січня 2016 року
№ 28 та від 02 серпня 2017 року № 694, що додаються.
У зв’язку з цим, просимо долучитись органи виконавчої влади області,
місцевого самоврядування, науковців, громадськість до процесу обговорення
проектів змін до вищезазначених програмних документів.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Проект
ЗМІНИ,
що вносяться до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до
2020 року
1. Розділ 10 ,,Екологія та безпека життєдіяльності населення”
доповнити новим підрозділом 10.6 ,,Захист населення і територій області від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру”
такого змісту:
,,Тернопільська область займає територію 13,8 тис. кв. км (2,3 % від
території України).
Особливості фізико-географічних умов нашої області, наявність
промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значна
кількість транспортних комунікацій, ступінь зносу об'єктів виробничого і
житлово-комунального фонду створюють складну техногенно-екологічну
обстановку та можуть призвести до виникнення різних видів аварій, катастроф,
стихійних лих, у тому числі:
сильні морози, снігопади та снігові замети;
паводки і повені внаслідок сильних опадів або інтенсивного танення
снігу в басейнах річок Дністер, Коропець, Серет, Горинь;
сильних вітрів з поривами до 35-40 м/сек., які виникають щороку;
зсувів та карстопровальних явищ.
На території області автодорогами загального користування
здійснюється перевезення небезпечних вантажів: вибухових речовин,
небезпечних хімічних речовин, паливно-мастильних матеріалів.
У прогнозованій зоні хімічного забруднення від 10 хімічно-небезпечних
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м. Тернопіль. Площа території, що може потрапити в зону забруднення складає
близько 10 кілометрів квадратних, з кількістю населення понад 10 тисяч осіб.
Територією області проходять 7 магістральних газопроводів високого,
середнього та низького тиску протяжністю 912 км. На об’єктах управління
(компресорних та газорозподільних станціях) в результаті виробничих аварій,
катастроф або стихійного лиха можливі руйнування газопроводів та їх елементів,
що в окремих випадках спричиняє загоряння газу.
Також, територією області протікає 1401 річка загальною довжиною
6066 км, налічується 26 водосховищ загальною площею водного дзеркала більше
3 тис. га, а також 886 ставків загальною площею водного дзеркала 5 тис. га.
Щороку на теренах Тернопільської області виникає до десяти
надзвичайних ситуацій та більше 2500 інших подій, на яких в середньому гине
330 та травмується 1100 осіб.
В середньому протягом року підрозділи Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області здійснюють близько
10 тис. виїздів, рятують більше 1000 людей, 600-700 будівель, 50-70
транспортних засобів, матеріальних цінностей на суму понад 80 млн гривень.
Пожежну безпеку в області забезпечують 25 пожежних частин,
1 аварійно-рятувальний загін та 980 осіб рядового та начальницького складу. В
основному, на озброєнні підрозділів знаходиться застаріла техніка та
обладнання, які не відповідають вимогам сьогодення.
Проміжні висновки
1. Мережа пожежно-рятувальних підрозділів області не в повній мірі
забезпечує вчасне реагування підрозділами на місцях на надзвичайні ситуації,
події та надання допомоги населенню.
2. Потребують покращення умови несення служби та забезпечення
високого професійного рівня працівників пожежно-рятувальної служби області.
3. Розвиток пожежно-рятувальної служби області забезпечить
навчання юного покоління практичним навичкам з профілактики та гасіння
пожеж, безпечної і правильної поведінки у повсякденному житті та у
надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги при нещасних
випадках.
2. У таблиці розділу 14 ,,Стратегічні, операційні цілі та завдання”:
1) доповнити новим підпунктом 1.3.6 ,,Забезпечення захисту населення
і територій області від різного виду надзвичайних ситуацій шляхом покращення
матеріально-технічної бази, створення належних умов праці, підвищення
професійного рівня працівників пожежно-рятувальної служби”;
2) у підрозділі ,,Операційна ціль 1.3. ,,Створення комфортних та
безпечних умов проживання населення”:
а) абзац другий ,,Очікувані результати” доповнити новими позиціями
такого змісту:
 забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення,
захисту суб’єктів господарювання і територій від загрози виникнення
надзвичайних ситуацій;

 створення ефективної сучасної системи запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та профілактики пожеж;
 удосконалення системи реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та
інші небезпечні події, скорочення часу прибуття пожежно-рятувальних
підрозділів до місця виклику (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин у сільській
місцевості);
 зменшення збитків національної економіки та населення у разі
виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних гідрометеорологічних
явищ;
 створення оптимальної системи управління єдиною державною
системою цивільного захисту та підвищення ефективності її функціонування. ”
б) абзац третій ,,Індикатори” доповнити новими позиціями такого змісту:
 кількість ліквідованих звичайних ситуацій, пожеж та інших
небезпечних подій;
 формування мережі пожежно-рятувальних підрозділів Управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій України у відповідності до системи
розселення;
 забезпечення участі громадян у місцевій і добровільній пожежній
охороні;
 утворення нових та реформування існуючих пожежно-рятувальних
підрозділів (пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в
об’єднаних територіальних громадах. ”
в) таблицю Операційна ціль 1.3. Створення комфортних та безпечних
умов проживання населення доповнити новим завданням 1.3.6. та відповідними
індикаторами такого змісту:
1.3.6. ,,Забезпечення
захисту населення і
територій області від
різного
виду
надзвичайних
ситуацій
шляхом
покращення
матеріальнотехнічної
бази,
створення належних
умов
праці,
забезпечення
високого
професійного рівня
працівників
пожежно-рятувальної
служби”

- будівництво пожежно-рятувальних станцій, що
сприятиме вчасному реагуванню підрозділів в районах
на надзвичайні ситуації, події та наданню допомоги
населенню;
- створення належних умов несення служби та
забезпечення професійного рівня працівників пожежнорятувальної служби області;
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ситуацій в Тернопільській області та їх технічне
переоснащення
сучасною
технікою,
аварійнорятувальними засобами та спеціальним обладнанням за
рахунок державних і регіональних програм, залучення
міжнародної технічної допомоги

Проект
ЗМІНИ,
що вносяться до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
розвитку Тернопільської області на період до 2020 року
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1. У підрозділі Програма 1: ,,Розвиток людського капіталу та
підвищення стандартів життя населення” розділу 3. ,,Програми плану заходів з
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на
період до 2020 року”:
1) у пункті ,,Стан та проблеми”:
а) доповнити новим абзацом 8 такого змісту:
,,Щороку на теренах Тернопільської області виникає до десяти
надзвичайних ситуацій та більше 2500 інших подій, на яких в середньому гине
330 та травмується 1100 осіб. В середньому на рік підрозділи Управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області здійснюють
близько 10 тис. виїздів, рятують більше 1000 людей, 600-700 будівель,
50-70 транспортних засобів, матеріальних цінностей на суму понад 80 млн
гривень. Пожежну безпеку в області забезпечують 25 пожежних частин,
1 аварійно-рятувальний загін та 980 осіб рядового та начальницького складу. В
основному, на озброєнні підрозділів знаходиться застаріла техніка та
обладнання, які не відповідають вимогам сьогодення.
З метою зменшення випадків загибелі людей на водних об’єктах області
в серпні 2013 року розпочато створення відділення водолазно-рятувальних
робіт на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення цього
Управління штатною чисельністю 6 одиниць”;
б) абзаци 8-10 вважати відповідно абзацами 9-11;
в) абзац 9 доповнити новою позицією такого змісту:
,,- забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення,
захисту суб’єктів господарювання і територій від загрози виникнення
надзвичайних ситуацій”;
г) в абзаці 11 цифри 23 замінити цифрами 24;
2) у пункті ,,Структура програми”:
а) абзац 2 доповнити новою позицією такого змісту:
,,- створення оптимальної системи управління єдиною державною
системою цивільного захисту та підвищення ефективності її функціонування”;
б) таблицю щодо переліку проектів і територій доповнити новою
позицією такого змісту:
1.24. Будівництво, реконструкція, Тернопільська область
ремонт та модернізація об’єктів
”
інфраструктури
пожежнорятувальних підрозділів
3) пункт ,,Напрям 1.С. Створення комфортних та безпечних умов
проживання населення” викласти в такій редакції:

,,
,,

,,З метою стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного
середовища області нагальними є заходи, спрямовані на зменшення
забруднення земель та атмосферного повітря, поліпшення стану каналізаційних
мереж та споруд, впорядкування поводження з твердими побутовими
відходами, завершення утилізації непридатних та заборонених до використання
пестицидів, вирішення питань утилізації та захоронення промислових відходів,
забезпечення захисту населення і території області від різного виду
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.
Напрям 1.С. включає 7 технічних завдань, які будуть спрямовані до
таких позитивних змін в області:
 поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів;
 реконструкції та капітального ремонту водопровідних, каналізаційних
та теплових мереж;
 вдосконалення мережі водопроводів і організації водопостачання;
 ліквідації джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів
(несанкціоновані звалища твердих побутових відходів (ТПВ);
 впровадження нових сучасних технологій у сфері збору, сортування,
транспортування та переробки ТПВ;
 підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та
об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління
ними;
 забезпечення захисту населення і території області від різного виду
надзвичайних ситуацій шляхом створення належної матеріально-технічної бази
пожежно-рятувальних підрозділів області”;
4) в абзаці 1 пункту ,,Часові рамки і засоби реалізації” цифри
23 замінити цифрами 24;
5) абзац 1 пункту ,,Очікувані результати та показники” доповнити
новою позицією такого змісту:
 удосконаленню системи реагування на пожежі, надзвичайні
ситуації та інші небезпечні події, скорочення часу прибуття пожежнорятувальних підрозділів до місця виклику (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин
у сільській місцевості)”;
6) пункт ,,Показники” доповнити новою позицією такого змісту:
 формування мережі пожежно-рятувальних підрозділів Державної
служби з надзвичайних ситуацій у відповідності до системи розселення”.
7) таблицю ,,Орієнтовний фінансовий план” доповнити новою позицією
1.24. такого змісту:
Вартість, тис. гривень
Назва проекту
2018
2019
2020
Разом
Напрям 1.С: Створення комфортних та безпечних умов проживання населення
1.24 Будівництво, реконструкція, 5000,0
10000,0 10000,0
25000,0
ремонт та модернізація об’єктів
інфраструктури
пожежнорятувальних підрозділів
”
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8) підсумкову графу таблиці викласти в такій редакції:
Всього: 24 проекти
608354,5 524728,4 298240,2 1431323,1 ”
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2. Проекти напряму 1.С. ,,Створення комфортних та безпечних умов
проживання населення” Програми 1: ,,Розвиток людського капіталу та
підвищення стандартів життя населення” додатку 1 ,,Каталог проектів”
доповнити наступною проектною ідеєю:

,,

Номер
завдання
якому
проект:
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назва 1.3.6 Забезпечення захисту населення і територій
Стратегії, області від різного виду надзвичайних ситуацій
відповідає шляхом покращення матеріально-технічної бази,
створення належних умов праці, підвищення
професійного рівня працівників пожежно-рятувальної
служби
Назва проекту:
1.24
Будівництво,
реконструкція,
ремонт
та
модернізація об’єктів інфраструктури пожежнорятувальних підрозділів
Цілі проекту:
забезпечення
своєчасного
реагування
на
надзвичайні ситуації, події та надання допомоги
населенню області з їх ліквідації;
- забезпечення протипожежного захисту території та
населення області
- створення належних умов праці та забезпечення
високого професійного рівня працівників пожежнорятувальних служб
Територія, на яку Тернопільська область
спрямований проект:
Орієнтовна кількість мешканці Тернопільської області (понад 1 млн осіб)
отримувачів вигод:
Стислий
опис Проект
передбачає
будівництво,
ремонт
та
проекту:
реконструкцію пожежних депо з метою забезпечення
своєчасної пожежної та техногенної безпеки області,
створення належних умов несення служби особовим
складом пожежно-рятувальних підрозділів
Очікувані результати: - створення належних умов для несення служби
особовим складом пожежно - рятувальних підрозділів;
- забезпечення протипожежного захисту області;
- пропаганда пожежної та техногенної безпеки серед
населення, в тому числі виховання молодого та
підростаючого покоління шляхом залучення до
спортивно-масових заходів у рамках проведення
щорічного
обласного
етапу
Всеукраїнського
фестивалю “Дружин юних пожежних”
Ключові
заходи будівництво нових, реконструкція та ремонт
проекту:
існуючих пожежно - рятувальних частин, центрів

безпеки, об’єктів інфраструктури, тощо;
покращення
матеріально-технічної
бази,
створення належних умов праці працівників пожежнорятувальних служб
Період здійснення:
2018-2020 роки:
Орієнтовна вартість
2018
2019
2020
Разом
5000,0
10000,0
10000,0
25000,0
проекту, тис. грн
Джерела
Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнароднофінансування:
технічна допомога, кошти інвесторів
Ключові потенційні управління з питань цивільного захисту населення
учасники
реалізації облдержадміністрації, управління Державної служби
проекту:
України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській
області, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування
Інше:

”

